
    Wójt Gminy Boronów 

ul. Dolna 2, 42 – 283 Boronów 

 

WNIOSEK 

 

o zakup preferencyjny  węgla dla mieszkańców Gminy 

Boronów 

 

 

IMIĘ 

 

 

NAZWISKO 

 

 

ADRES GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 

 

 

NR TELEFONU 

 

 

ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ 

 

 

RODZAJ WĘGLA: 

 

GROSZEK, ORZECH 

 

 

 

WNIOSKOWANA ILOŚĆ WĘGLA [W TONACH]  W OKRESIE 

DO 30.04.2023 R. 

 

 

Maksymalnie 1,5 tony 

 

 

 

 

 



 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONANIA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA 

STAŁEGO  

 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 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony. 

 Informuje, że już dokonałem w ilości …………………. t /nie dokonałem* zakupu 

preferencyjnego. 

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do art. 

233 § 6 Kodeksu Karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. 2022, poz. 1138 z późn.zm.), iż 

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 ………………                 …………………                     ………………………     

    (miejscowość)                                   (data)                                          (podpis wnioskodawcy) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej RODO), informujemy iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie 

przy ul. Dolnej 2. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@odocn.pl; nr tel. 602762036. 

3) Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy i oceny ewentualnego 

zainteresowania mieszkańców Gminy Boronów preferencyjnym zakupem węgla. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust 1. lit. d RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej 

osoby fizycznej) w celu związanym z analizą zapotrzebowania na paliwo stałe wśród mieszkańców 

Gminy Boronów.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu realizacji celu, o którym mowa w pkt 3,  

a następnie zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim 

zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, a także prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO zostały naruszone.  

7) Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia analizy, o której mowa w pkt 3. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

profilowane. 

mailto:inspektor@odocn.pl

