
 

         

       Wójt Gminy Rudnik
        

 Wniosek o wydanie zaświadczenia 

 1. Dane wnioskodawcy i gospodarstwa domowego, na rzecz którego będzie  

 dokonywany zakup preferencyjny: 

Imię i nazwisko 

Telefon¹1 

e-mail: 

 
 

 
 

 
 

   

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

dokonywany zakup preferencyjny paliwa stałego: 

Ulica 

Numer domu 

Kod pocztowy 

 
 

  
 

 

Numer lokalu 

 
 

  
 

 

Miejscowość 

 
 

 

 

 

 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 2000 zł brutto za tonę w ilości co 

najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust 2. ustawy z dnia 

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

Informacje przedstawione we wniosku o wydanie zaświadczenia składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.  Klauzula ta zastępuje  pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art 233 §6 ustawy  - Kodeks karny  

 

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

(miejscowość, data)                               ( podpis) 

1. Podając numer telefonu wyraża Pan/Pani zgodę na jego przetwarzanie celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji 
związanej z realizacją złożonego wniosku. Wiem, że złożenie tej zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania w każdym 
momencie, a numer telefonu nie będzie udostępniany innym odbiorcom. 



 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego 

dalej RODO informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Urząd Gminy w Rudniku reprezentowany 
przez GOPS w Rudniku, ul. Abp. J. Gawliny 2. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rudnik, którym jest Pan 
dr Bartosz Mendyk. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres  
e - mail: iod@drmendyk.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym przez Urząd . na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z realizacją 
przepisów Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby obsługujące punkt sprzedaży węgla. 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywany przez okres 5 lat od momentu zakończenia roku 
rozliczeniowego.  

6) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 
prawo  
do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych 
osobowych. 

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, ani profilowanie. 

9) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane  
są niezgodnie z przepisami RODO. 

10) Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji w celu publicznego 
realizowanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa niezbędnych 
danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem 
wniosku bez rozpoznania. 
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