
                                                                                                                Gryfów Śląski, dnia ................................ 

 

.................................................................... 
                  Imię i Nazwisko  

..................................................................... 
 

....................................................................                        
    Adres zamieszkania                 

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA                                                                                  

GRYFÓW ŚLĄSKI 

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla 2023 r. 

 

        Składałam/em wniosek w 2022 r.  

        Nie składałam/em wniosku w 2022 r.  
 

1. Składam wniosek o zakup węgla w ilości ………… ton (maksymalnie 1,5) do dnia 30 kwietnia 2023 

roku w rodzaju:  

      orzech   kostka   groszek   

 

2. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz, którego będzie dokonywany 

zakup preferencyjny: 

 

           ………………………………………………………….……………………………………… 
                                                    Miejscowość i kod pocztowy / Ulica (jeśli dotyczy) / Numer domu / Numer mieszkania 

 

3. Mój adres poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu: 

          ………………………………………………………………  

 Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT na podany adres e-mail. 

4. Informacja czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości 

           nabytego paliwa stałego: 

 

           TAK* – dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……… ton. 

           NIE* – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 
 

 pola wyboru należy zaznaczyć x lub v 

 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany 

jest zakup preferencyjny, nie nabyłem 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 pkt 1 i 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

……………………………… 

                             podpis wnioskodawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

UWAGA! 

1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma fakturę VAT płatną w terminie 7 dni na 

wskazane konto. 

2. Niedotrzymanie terminu zapłaty będzie równoznaczne z rezygnacją z zakupu paliwa stałego po 

preferencyjnej cenie. 

3. Po dokonaniu płatności należy zgłosić się do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  w celu 

potwierdzenia zapłaty. 

4. Potwierdzenie zapłaty jest dokumentem niezbędnym do przedłożenia przy odbiorze węgla we wskazanym 

składzie opału. 

5. Wnioskodawca dokona odbioru węgla we własnym zakresie. 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, z siedzibą Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. Rynek 1, tel. 

75 781 35 52, e-mail: sekretariat@gryfow.pl 

2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę 

kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego, z inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem 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) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gryfów Śląski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, 

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 

wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,  którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim 

Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 860 70 86 

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

           

 

………………………………. 

                      Czytelny podpis wnioskodawcy 


