
Chełmek, dnia …………………….
……………………………………….
Imię, nazwisko wnioskodawcy

……………………………………….
PESEL
                                                                                                      
……………………………………….                                  Burmistrz Chełmka
                                                                                                     ul. Krakowska 11                                           
Adres gospodarstwa domowego                                                  32-660 CHEŁMEK

……………………………………
Nr telefonu lub e-mail

WNIOSEK
o zakup węgla po cenie preferencyjnej za pośrednictwem Gminy Chełmek

1. Oświadczam, że złożyłem(am)/ nie złożyłem (am) * wniosek o dodatek węglowy.
(*niepotrzebne skreślić)

2. Rodzaj opału: (zaznaczyć właściwe):  

          EKOGROSZEK                ORZECH

3. Wnioskowana ilość węgla w tonach (nie więcej niż 1,5 tony do 31.12.2022r.) :

- do dnia 31.12.2022 r. ………….. tony

4.  Informuję, że dokonałem/łam już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości                  ton 
(podać ilość ton, jeśli nie było zakupu wpisać 0) 
 

5. Oświadczam,  że  ani  ja,  ani  żaden  członek  mojego  gospodarstwa  domowego,  na  rzecz  którego
dokonywany jest powyższy zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy
przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę  w ilości 1500 kg jak
określa  §  1  Rozporządzenia  Ministra  Aktywów  Państwowych  w  sprawie  ilości  paliwa  stałego
dostępnej  dla  jednego  gospodarstwa  domowego  w  ramach  zakupu  preferencyjnego
(Dz.U..2022.2238 z dnia 02.11.2022r.).

6. Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Złożenie  wniosku  wiąże  się  z  obowiązkiem  zapłaty  za  zakupiony  węgiel  po  preferencyjnej  cenie
do  2000,00  zł  brutto  za  jedną  tonę. Po  zweryfikowaniu  wniosku  Wnioskodawca  otrzyma  informację
o  wysokości  należnej  wpłaty  za  zamówiony  rodzaj  paliwa  oraz  termin  jej  uiszczenia.  W  przypadku
nieuiszczenia opłaty wniosek nie zostanie zrealizowany.

T  ERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU  

Do dnia 15 listopada 2022 r. (dotyczy zakupu opału w 2022 r.)
 

…………………………………..
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

 

              



INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2   rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z  dnia  27 kwietnia  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. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Burmistrz  Chełmka,  z  siedzibą:  32-660 Chełmek

ul. Krakowska 11.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych poprzez: mail:  iod@chelmek.pl,  nr  telefonu 33 844 90 23  lub pisemnie na adres siedziby
administratora wskazany powyżej.

3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w celu  rozpatrzenia  wniosku o  zakup  węgla  na  podstawie
ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
w związku z  art.  6   ust.  1.  lit.  c  i  e  ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

4.  Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  innym podmiotom wyłącznie  na  podstawie  obowiązujących
przepisów prawa.

5.  Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  zgodnie  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14  poz. 67) 

6.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania,  a  w  przypadkach
uregulowanych  przepisami  prawa  do  usunięcia,  przenoszenia,  złożenia  sprzeciwu  lub  ograniczenia
ich przetwarzania.  

7.  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy
przetwarzanie  danych osobowych Pana/ią  dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.  Podanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  do  realizacji  zapisów  ww.  przepisów  prawa  w  zakresie
realizacji  wniosku  o  zakup  preferencyjny  węgla.  Jest  Pan/i  zobowiązana  do  podania  danych,
a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

9.  Administrator  nie  ma zamiaru przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub  organizacji
międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
                                                                                                   ………………………………………………

(podpis


