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 KOMAŃCZA
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
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.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Administratorem Państwa danych jest reprezentowana przez Wójta, Gmina Komańcza, adres: 38-543
Komańcza, Komańcza 166, tel.: 13 467 70 35, email: urzad@komancza.pl,
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
iod@komancza.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą
z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j.
Dz. U. 2022 poz. 2236) w celu obsługi wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa
domowego.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w
pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych tj. 5 lat.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
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).
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 27 października
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych a ich niepodanie
uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, tj. przyznania dodatku dla gospodarstw
domowych oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom, które realizują zadania dystrybucji węgla na terenie
Gminy Komańcza, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

…………………………………
(podpis)
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Komańcza, 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 Komańcza moich danych osobowych
firmie realizującej sprzedaż i dystrybucje węgla na terenie Gminy Komańcza i gmin ościennych.

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

Wójt Gminy
Komańcza
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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ZAKUP WĘGLA – ZŁÓŻ WNIOSEK !!!
Mieszkańcy Gminy Komańcza mogą składać
wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego
Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:
•
•

Pisemnie w Urzędzie Gminy Komańcza, pokój nr 1 lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu
za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je
kwalifiko0wanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego)

najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 roku
Informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 4677035 wew. 38.
Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi
1500 kg na okres do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg na okres od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa
stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu
osoby, których wnioski przejdą pozytywną weryfikację.
UWAGA !!!
Wcześniejsze zadeklarowanie przez mieszkańców gminy zapotrzebowania na węgiel w ramach
zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie jest równoznaczne
z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
Warunkiem niezbędnym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest
konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.
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