
………………………………………….…… 
miejscowość, data 

Miasto i Gmina Gąbin 
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 
tel. 24 267-41-50, fax. 24 277-12-56 
www.gabin.pl, sekretaria@gabin.pl 

 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 

 
…………………………………………… 
imię i nazwisko wnioskodawcy 
 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
adres gospodarstwa domowego 
 

…………………………………………… 
numer telefonu1 
 

…………………………………………… 
adres poczty elektronicznej1 
 
 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000,00 zł/t 
 
Składam wniosek o zakup węgla w ilości ……… tony. 

 
Informuje, że już dokonałem w ilości …………………. t /nie dokonałem2 zakupu 
preferencyjnego.  
Wnioskowana frakcja: 
 
 groszek 

 orzech 

 
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 2000,00 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 przez gospodarstwa domowe. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

………………………………………………… 

czytelny podpis wnioskodawcy 
 

1 Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

2 niepotrzebne skreślić 

http://www.gabin.pl/


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin z siedzibą w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin. Z 
administratorem może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Urząd 
Miasta i Gminy w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin, przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
na adres /umiggabin/skrytka, poprzez e-mail: sekretariat@gabin.pl, telefonicznie: 24 267 41 50. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować za pomocą 
adresu e-mail: iod@gabin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu ułatwienia zakupu węgla, poprzez 
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosku o preferencyjny zakup węgla przez gospodarstwa domowe. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione 
do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.) podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, itp.) oraz podmioty wspierające Administratora w 
wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie 
techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy oraz przekazania akt do 
archiwum zakładowego. 

Dane będą następnie przechowywane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od roku następującego 
po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy. 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-
193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). 

Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o 
zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Odmowa udostępnienia danych 
wiązać się będzie z brakiem możliwości zrealizowania wniosku. 

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
profilowane. 

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 
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