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Zarzqdzenie n 672122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 listopada 2022 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o zakup preferencyjny paliwa stalego
dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z p62n. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
27 pa2dziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stalego dla gospodarstw
domowych (Dz. U. z 2Q22 r. poz. 2236)

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Wprowadzam wz6r wniosku o zakup preferencyjny paliwa stalego dla gospodarstw
domowych w bzmieniu okre6lonym w zalqczniku do niniejszego Zazqdzenia.

s2

\A&konanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Vfdzialu Zazqdzania
Kryzysowego i Ochrony Srodowiska.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zazqdzenia Nr 672122 Burmistza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2022 r.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWIONKA.LESZCZYNY

ul. Parkowa 9
4-230 Czerwion ka-Leszczyny

UWAGAI lnformacie przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stalego sklada siq
pod rygorem odpowiedzialno5ci karnej za skladanie falszywych o6wiadczef rrynikajqcej z art. 233 g
6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, z wylqczeniem rubryk ,,Preferowany rodzaj" oraz
,,Preferowany transport".

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STALEGO
DLA GOSPODARSTW DOMOVVYCH

Dane osoby fizycznei skladajqcej wniosek, zwanej dalej ,,Wnioskodawcq":
lmiq (lmiona)

Nazwisko

Nr telefonu E-mail

Adres, pod kt6rym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz kt6rego
jest dokonywany zakup preferencyiny:

Miejscowo6c Kod pocztowy

Ulica Nr domu / mieszkania

Okre6lenie ilo6ci oraz rodzaju paliwa stalego, o zakup kt6rego skladany jest
wniosek
ilo56 ton do dnia 31.12.2022 r.

Preferowany rodzaj: ; Ekogroszek Groszek I I Orzech Kostka

Uwaga! Ostateczny rcdzai paliwa bgdzie uzaleiniony od ofefi podmiotu
wprowadzaiacego wyznaczonego do podpisania umoury z gmina

Preferowany transport: I wlasny przewoZnika za dodatkowq oplatq

lnformaci a czy wnioskodawca dokonal ju2 zakupu preferencyjnego wtaz
z podaniem ilo5ci paliwa stalego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego

!nformujq 2e: nie dokonalem zakupu preferencyj nego

ju2 dokonalem zakupu preferencyjnego w iloSci ton:

O5wiadczam,2e:
1. ja, ani Zaden czlonek mojego gospodarstwa domowego, na zecz Korego jest dokonywany

zakup preferencyjny, nie nabyliSmy paliwa stalego na sezon $zewczy przypadajqcy na lata
2022-2023, po cenie ni2sz{ ni2 2000 zl brutto za tonq w ilo5ci co najmniej takiejjak okreSlona
w pzepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 pa2dziernika 2022 r.

o zakupie preferencyjnym paliwa stalego pzez gospodarstwa domowe,
2. wyra2am zgodq na ptzekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do

podmiotu zajmujqcego siq dystrybucjq paliwa stalego w celu sfinalizowania zakupu paliwa
stalego,

3. zgodnie z arl. 13 ust. 1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w anriqzku z przetwazaniem
dyrektywy 95/464 /E (Dz. Uz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznalem (-am) siq z tre5ciq klauzuli
informacyjnej, w tym z pzyslugujqcym prawie dostqpu do treSci moich danych oraz ich
poprawiania, jak r6wnie2, ze podanie tych danych bylo dobrowolne.

4. Jestem Swiadomy/a odpowiedzial no5ci karnej za zlo2enie falszywego o5wiadczenia.

(miejscowoSC) (data) (czytelny podpis wnioskodawcy)



INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY:

Vllpelniony wniosek moZna zloZyt, w wersji:

1) papierowej w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czeruionka-Leszczyny;

2) elektronicznej wylqcznie za po6rednictwem platformy ePUAP, na adres
skfiki Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny'.
I 84 1 1 Z UGlMCzerwion ka.
Przed wyslaniem wniosku nale2y go podpisac:
a) podpisem kwalifikowanym
b) profilem zaufanym.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. ((Dz. Uz. UE L. 119. 1) w sprawie ochrony os6b fizyenych w zwiqzku
z pzehttazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46ME (og6le rczpotzqdzenie o ochronie danych) informu,Q, 2e:

1. Administratorem Pafistwa danych jest Burmistz Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny z siedzibE
w CzeMionce-Leszczynach ptzy ul. Parkowej 9, e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com. pl

(dalej Administrato0

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogq PansMo kontaktowac siQ z lnspektorem
Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@czeMionka-leszczyny.pl lub pisemnie na adres
siedziby Adminiskatora wskazany powy2ej.

3. Pani/Pana dane bQdE pzetwazane w celu realizacji zadan wynikajqcych z ustawy z dnia 27 pazdziernika
2022 t. o zakupie preferencyjnym paliwa stalego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 t. poz. 2236);

4. Panstwa dane osobowe bqdq pzetwazane peez okres niezbQdny do realizacji ww. celu
z uwzglqdnieniem okres6w peechowywania okreslonych w pzepisach szczegolnych, w tym pzepis6w
archiwalnych.

5. Decyzje dotyczace Panstwa danych nie bedE podejmowane w spos6b zautomatyzowany, w tym nie bQdE
podlega6 profilowaniu.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) ww. Rozporzqdzenia
sq obowiqzujqce przepisy prawa.

7. Odbiorcami Paflstwa danych bedq podmioty, kt6re na podstawie zawartych um6w przetwazajq dane
osobowe w imieniu Administratora.

8. Osoba, ktorei dane dotyczE ma prawo do:
a) dostQpu do tresci swoich danych osobowych oraz mo2liwosci ich poprawiania, sprostowania,

ograniczenia pzetwazania, a takze - w pzypadku pzewidzianym - prawo do usuniQcia danych i prawo
do wniesienia spzeciwu wobec pzel atzania Paistwa danych;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w pzypadku gdy peetwazanie danych odbywa sie z
naruszeniem pzepisow powyzszego rczpotzqdzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 V1/hrszawa.
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