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WNIOSEK NA ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO
UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego
dla gospodarstwa domowego składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855) – Kodeks karny.
Skrócona instrukcja wypełniania:
1.

Należy wypełniać DUŻYMI LITERAMI.

2.

Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK:

PREZYDENT MIASTA KIELCE
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.
DANE WNIOSKODAWCY
01. Imię (imiona)
………………………………………………………………………….………………………………………..
02. Nazwisko
…………………………………………………………………………………….……………………………..
03. Obywatelstwo
…………………………………………………………………………………….……………………………..
04. Numer PESEL

2. Adres gospodarstwa domowego
01. Gmina
…………………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy
02. Miejscowość
…………………………………………………………………………………………………………..
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03. Ulica
…………………………………………………………………………………………………………..
04. Nr domu …………………

05. Nr mieszkania

………………

06. Nr telefonu3)…………………………………………………………………………………………
07. Adres poczty elektronicznej1)……………………………………………………………………………………………………
1)

Dane obowiązkowe zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa
domowe.

3. Informuję, że już dokonałem zakupu paliwa stałego w cenie preferencyjnej w ilości …………..ton
4. Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy 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 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
5. Składam wniosek o zakup węgla
- rodzaj paliwa stałego

 ekogroszek/groszek

 gruby

 miał

 1

 1,5

- ilość w tonach

 0,5

6. Głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy zgłoszone lub wpisane do
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.), jest jedno z następujących źródeł:

 Kocioł na paliwo stałe

 Piecokuchnia

 Koza

 Piec kaflowy

 Kuchnia węglowa

Trzon kuchenny

 Kominek

 Ogrzewacz powietrza
na paliwo stałe

7. Forma powiadomienia o zatwierdzeniu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.
 Pisemnie na podany wyżej adres gospodarstwa domowego
 Elektronicznie na podany wyżej adres poczty elektronicznej
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 Zapoznałam/-em się z Klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zgłoszenia *.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w realizacji zgłoszenia w Urzędzie Miasta w Kielcach.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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. U. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe
można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zgłoszenia oraz udzielaniem odpowiedzi na
zgłoszenie;
4) Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu, e-mail;
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji zgłoszenia;
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub
podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;
7) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku redystrybucji
węgla kamiennego zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz niezbędny
okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego
zadania;
8) Przysługuje Państwu prawo do:
-dostępu do Państwa danych osobowych,
-sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,
-żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż
Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych
Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
-informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa - jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby,
od której dane te pozyskano;
9) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
10) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
*pola obowiązkowe

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………..
miejscowość

……………………………………..
data (dd/mm/rrrr)

………..………………………………
podpis wnioskodawcy
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