WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW
DOMOWYCH
UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI

CZĘŚĆ I
Organ, do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

WÓJT GMINY LUTOWISKA
CZĘŚĆ II
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwane dalej „wnioskodawcą”
1. Imię ………………………………………………….………………………….………..
2. Nazwisko …………………………………………………………………………………
3. Nr PESEL

ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO
JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
Kod pocztowy

-

01.Miejscowość …………..……………………………………………..

02. Nr domu

03. Nr mieszkania

………………………………………..
04. Nr telefonu1)

05. Adres poczty elektronicznej1)

…………………………………………
1)

………………………………………………………

…………………………………………..……

Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy.

OKREŚLENIE ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA
W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO2)- maksymalnie 1500 kg na okres:
Sortyment (należy zaznaczyć X)
Ilość kg do dnia 31 grudnia 2022 r

ekogroszek (0,5 cm – 2,5 cm)
groszek ( od 0,8 cm – 3,00 cm)
orzech (2,5 cm – 8,00 cm)
miał (0,1 cm – 3,0 cm)

2 )Rodzaj

i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu

1

Czy w przypadku ewentualnego braku ekogroszku (0,5 cm – 2,5 cm) wyraża Pan/Pani zgodę na zakup groszku
( od 0,8 cm – 3,00 cm)
TAK

/ NIE

CZĘŚĆ III
INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO,
WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI WĘGLA KAMIENNNEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
Należy zaznaczyć X
TAK – dokonałem/łam zakupu preferencyjnego w ilości …………………… kg
NIE – nie dokonałem/łam zakupu preferencyjnego

OŚWIADCZENIE
Należy zaznaczyć X
Oświadczam, że nie nabyłem/łam ani żadna osoba z mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany
zakup preferencyjny, nie nabyli 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:
1500 kg węgla kamiennego – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31grudnia 2022 r.,
1500 kg węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. – w przypadku gdy
wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia.

….…………………………………………
(miejscowość i data)

……….…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. U. UE. L 119, poz. 1) zwanym dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Lutowiska reprezentowany przez Wójta Gminy,
Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska.
2. Współadministratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach , Lutowiska
14, 38-713 Lutowiska.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Bogusław Dyrek, iod@lutowiska.pl 13 461 0013 lub na adres pocztowy
Urzędu Gminy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, określonych w ustawie z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U.
z 2022r. poz. 1692 ze zm.), ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, oraz
zgodnie z RODO art. 6 litera e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, oraz art. 6 lit. a - osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmioty, które realizują zadania dystrybucji węgla na terenie
Gminy Lutowiska oraz związane z umowami/porozumieniami dostarczenia węgla na terenie ościennych gmin, a
także Policja, Prokuratura, sądy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat oraz w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie 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), lub do czasu dochodzenia roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez
klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz
niezbędne do realizacji celów, do których mowa w ust. 4.
10. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

…………………………………
(podpis)
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Lutowiska, dnia …………………………
…………………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………………
(adres)

……………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim wniosku o zakup
preferencyjny węgla kamiennego dla potrzeb niezbędnych do realizacji dystrybucji i sprzedaży węgla zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z
klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Wyrażam również zgodę na przekazania przez Urząd Gminy w Lutowiskach moich danych
osobowych firmie realizującej sprzedaż i dystrybucje węgla na terenie Gminy Lutowiska i gmin ościennych.

…………………………………………..
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
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Lutowiska, dnia …………………
…………………………………
/ imię i nazwisko /
………………………………..
/adres/
………………………………..
/ nr telefonu/

Wójt Gminy
Lutowiska
Proszę o:
wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz mojego gospodarstwa domowego
mieszczącego się pod adresem ………………………………………… dodatku węglowego, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. dodatku węglowym1).
wydanie zaświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego na rzecz
mojego gospodarstwa domowego mieszczącego się pod adresem1)
…………………………………………………………………………………………..
Zaświadczenie powyższe jest niezbędne do zakupu preferencyjnego paliwa stałego na potrzeby mojego
gospodarstwa domowego.
……………………………………….
Czytelny podpis
1)

Pola wyboru należy zaznaczyć X
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