WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNYWĘGLA KAMIENNEGO

UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjnywęgla kamiennego składa siępod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeowynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałegodla gospodarstw domowych.

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.

WÓJT GMINY TROSZYN¹
CZĘŚĆ I
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.
1. Imię
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA
RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
1. Miejscowość
……………………………………………………………………………………………………………………...
2. Ulica
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Nr domu…………….…….. 4. Nr mieszkania……………...………… 5. Nr telefonu………………………..
6. Adres poczty elektronicznej 2…………………………………………………………………………………….

OKREŚLENIE ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
(Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podanego poniżej nie może przekroczyć 1500 kg na dany okres)
Planowana do zakupienia ilość węgla kamiennego do 31 grudnia 2022 r. …………...kg
Rodzaj (należy zaznaczyć X)
groszek (od 0,5 cm do 2,5cm) ………………kg

orzech (od 2,5 cm do 5,0 cm) ………………..kg
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INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO, WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO
NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
Należy zaznaczyć X
TAK – dokonałem-am zakupu preferencyjnego w ilości ……….…….…..kg

NIE - dokonałem-am zakupu preferencyjnego.
CZĘŚĆ II
Należy zaznaczyć X

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie nabyłem/am 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 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych w ilości co najmniej 1500 kg węgla kamiennego –dotyczy zakupu do dniach 31 grudnia
2022r.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (odpowiedzialność karna
wynika z art. 233 § 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).

………………………………..
(data)

…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

1)

Dodatek węglowy wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.
2)

Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy.

UWAGA!
1. Wniosek ma prawo złożyć wyłącznie osoba uprawniona do dodatku węglowego;
2. Odbiór paliwa stałego będzie możliwy z wyznaczonego przez Troszyn punktu odbioru po dokonaniu
płatności w kasie Urzędu Gminy;
3. Maksymalna możliwa ilość zakupu paliwa stałego do 31.12.2022r., wynosi 1500 kg.
4. Gmina nie ma wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty
wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez
Ministra Aktywów Państwowych.
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Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1,
dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Troszyn z siedzibą w Troszynie przy ul.
Słowackiego 13 , 07-405 Troszyn.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

2.

-

listownie na adres podany wyżej,

-

przez email: gmina@troszyn.pl

-

telefonicznie: Tel. 29 767 10 53

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektor to Osoba z którą może się Pan/ Pani
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania z
przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
-

listownie na adres podany wyżej,

-

przez email: gmina@troszyn.pl

3.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODOw zw. z art. 1-6
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692) tj. w celu obsługi
wniosku o przyznanie dodatku węglowego.

4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresówprzechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowew imieniu Administratora.

6.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
podlegałyzautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);
e prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

lecz

nie

będą

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692), a ich niepodanie uniemożliwi realizację
celów wynikających z tej ustawy, tj. przyznania dodatku węglowego.
9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się
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…..…………………………………
(data,czytelnie imię i nazwisko)

Weryfikacja urzędu (wypełnia urząd!)
Wnioskodawcy przysługuje dodatek węglowy w myśl ustawy z dnia 05 sierpnia
2022 r. o dodatku węglowym
Wnioskodawca dokonał zapłaty za preferencyjny zakup paliwa stałego

Termin zaksięgowania zapłaty za zakup ……………………..
Podpis i pieczęć osoby weryfikującej
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TAK

NIE

