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Wniosek o preferencyjny zakup węgla

Wójt Gminy Lipnica Murowana

Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko

Adres

telefon kontaktowy/ e - mail

Wnioskowany asortyment

rodzaj węgla* ilość (w tonach) do 30.04.2023**

orzech

kostka

ekogroszek

*węgiel będzie przyznawany w zależności od dostępnego sortymentu
**maksymalna ilość 3t

Oświadczenia

1. 🔲 Oświadczam, że ani ja, ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego
jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający
na lata 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.
🔲 Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest

dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata
2022 – 2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ______ (ilość podajemy w tonach).
2. Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek w moim gospodarstwie domowym, na rzecz
którego jest dokonywany zakup preferencyjny, 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 1,5
tony w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 roku, 3 ton w przypadku gdy
wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 roku.
3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

…………………………….
podpis wnioskodawcy



Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej zwane RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą w
Urzędzie Gminy Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana. Kontakt z
administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: gmina@lipnicamurowana.pl lub
numeru telefonu 14 634 85 50.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych
pełni Pani Patrycja Powroziewicz - Wrona, kontakt możliwy jest przez adres e-mail:
odo@lipnicamurowana.pl, pocztą na adres wskazany powyżej w punkcie 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO (tj. jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w celu analizy wniosku o
preferencyjny zakup węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnionym na podstawie
odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych oraz podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Administratora
na podstawie podpisanej umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo :
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
c. usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
e. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie
danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie obowiązkowych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zgodnie z ustawą o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Nie podanie danych uniemożliwi realizację
wniosku lub będzie skutkować decyzją odmowną.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony
danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając
sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

…………………………

Data i podpis osoby ankietowanej


