
WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

1. DANE WNIOSKODAWCY: ………………………………………………………………………….
                           (imię i nazwisko wnioskodawcy)

2. ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Gostynin, ul. …………………………………………………………………………………………...

Nr telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail):

………………………………………………………………………………………………………….

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O KTÓREGO ZAKUP PREFERENCYJNY WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA

sortyment
Ilość (w tonach)*)

zakup do 31.12.2022 r. zakup od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

orzech

groszek

miał
*) Uwaga: Należy wybrać właściwie. Maksymalna ilość paliwa stałego, w każdym terminie, możliwa do zakupu w preferencyjnej
cenie to 1,5 tony

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ
Z  PODANIEM  ILOŚCI  PALIWA  STAŁEGO  NABYTEGO  W  RAMACH  TEGO  ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO**)

Oświadczam, że 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 2.000,00 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
2.000,00 zł. brutto za tonę w ilości ………….. (ilość podajemy w tonach).

**) Należy wybrać właściwe

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Gostynin, dnia …………………….. …………………………………………….
            (własnoręczny podpis wnioskodawcy)

w tytule



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.
informuję, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest  Burmistrz Miasta Gostynina,  mający siedzibę w
Gostyninie (09-500) przy ul. Rynek 26.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod.umg@gostynin.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
6. Każdy ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  ich sprostowania;

ograniczenia ich przetwarzania; usunięcia gdy dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową
realizacji wniosku.

Wypełnia Gmina Miasta Gostynina

1. Weryfikacja  o  wypłaceniu  na  rzecz  gospodarstwa  domowego   dodatku  węglowego  lub
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę  na  rzecz gospodarstwa domowego w skład
którego wchodzi ww. osoba składająca wniosek

                                                                           

…………………………………. ………………………………….
data  podpis osoby weryfikującej

2. Weryfikacja czy wnioskodawca wpłacił wnioskowaną  kwotę za paliwo stałe

……………………….. ………………………….. ……………………………………….
data  wpłaty  kwota  podpis osoby weryfikującej

3. Przesłanie informacji  (imię i nazwisko,  adres gospodarstwa domowego, nr telefonu / e-maila, ilość, rodzaj
paliwa stałego, kwota wpłaty za paliwo)

…………………………………. ………………………………….
data  podpis osoby wysyłającej ww dane

mailto:iod.umg@gostynin.pl

