Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 520/11/2022
z dnia 10.11.2022

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO
DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

UWAGA!
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022 poz. 2236) informacje przedstawione we wniosku o
zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz.U.1997 nr 89 poz. 555)

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO:
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
UL. GDAŃSKA 6
83-200 STAROGARD GDAŃSKI
CZĘŚĆ I
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”
1. Imię………………………………………………………………………….………………………………………………………………
2. Nazwisko…………………………………………………………………………………….……………………………………………

ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
1. Kod pocztowy……………………………………………………………………………………………………………………….......
2. Ulica ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Nr domu ……………………………………….4. Nr mieszkania ………………………………………………………..………
5. Nr telefonu1)………………………………… 6. Adres poczty elektronicznej1) …………………………………………
1)

Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy.
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OKREŚLENIE ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W
RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

Sortyment (należy zaznaczyć X):


orzech ……………………….……………………… kg



groszek / ekogroszek…………………………. kg

INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO, WRAZ Z
PODANIEM ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO

Należy zaznaczać X



TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………..… kg
NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego.

…………………………………………….….……….

……………………………………………….

(miejscowość i data złożenia wniosku)

(podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ II
OŚWIADCZENIE
Należy zaznaczać X



ani ja, jako osoba składająca wniosek o sprzedaż preferencyjną paliwa stałego ani żaden
członek wchodzący w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego nie
kupiliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie
niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych tj. 1500 kg do dnia 31 grudnia
2022 roku,



udostępniono mi do wglądu przed złożeniem niniejszego wniosku dokumenty potwierdzające
jakość paliwa stałego, o którym mowa w ustawie z 27 października 2022r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2 listopada 2022r, poz.
2236), do treści których nie wnoszę zastrzeżeń,



zostałem poinformowany, iż termin wydania towaru z racji ogólnych problemów związanych
z dostępnością paliwa stałego może się wydłużyć, co nie będzie przedmiotem roszczenia z
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mojej strony, w szczególności w zakresie wypłaty kary, odszkodowania lub innych należności
za opóźnienia w wydaniu paliwa stałego ze strony podmiotu dokonującego sprzedaży,


zdaję sobie sprawę z faktu, iż nabywane paliwo stałe może w nieznaczny sposób bez obniżenia
przydatności do wykorzystania do ogrzewania w gospodarstwie domowym, zawierać część
skruszonego paliwa (ubytki naturalne) powstałe w ramach transportu do gminnego punktu
wydania, za które to ubytki żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i których żadna ze
stron w dacie złożenia wniosku nie była w stanie przewidzieć co nie będzie przeze mnie
kwestionowane w okresie po nabyciu paliwa stałego,



nabywane paliwo stałe będzie wykorzystane jedynie do celów grzewczych obiektu
mieszkalnego, z wyłączeniem innych wszelkich możliwości odmiennego wykorzystania.

…………………………………………….….……….

……………………………………………….

(miejscowość i data złożenia oświadczenia)

(podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ III
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
1. dokument uprawniający do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa
domowego wydaje się jednokrotnie, w jednym egzemplarzu, dokument ważny jest w okresie,
którego dotyczy,
2. wydanie dokumentu uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla
gospodarstwa domowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem dostępności paliwa
stałego (węgla) w dowolnym składzie węglowym spośród tych wyznaczonych przez Gminę
Miejską Starogard Gdański,
3. przed dokonaniem przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Starogard
Gdański należy zweryfikować dostępność paliwa stałego (węgla) w dowolnym składzie
węglowym spośród tych wyznaczonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
4. po 14 dniach od dokonania odbioru paliwa stałego (węgla) fakturę należy odebrać w Urzędzie
Miasta Starogard Gdański (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 01).

…………………………………………….….……….

……………………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis wnioskodawcy)
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dla osoby składającej wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informuję, że:
I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta
Starogard Gdański, zwana dalej Administratorem; z którym skontaktować się można:
a) osobiście pod adresem: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,
b) telefonicznie: 58-530-6006,
c) drogą elektroniczną: ratusz@um.starogard.pl
II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
a) telefonicznie: +48-570-677-222 ,
b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,
c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6;
III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 10 i 12 ustawy z dnia 27
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dane osobowe będą przetwarzane
w celu złożenia i weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.
IV. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a następnie
jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną B10, przez okres 10 lat.
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych.
VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
VIII. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB
WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I
JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie możliwości rozpatrzenia wniosku.
IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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