WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA
STAŁEGO - WĘGLA KAMIENNEGO
UWAGA !

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w
gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Weryfikacji niniejszego wniosku dokonuje się poprzez sprawdzenie, czy dodatek
węglowy (3.000 zł) został już wypłacony lub czy pozytywnie zweryfikowano złożony
wniosek lub czy istnieje prawo do złożenia takiego wniosku.
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 §
6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
2.

Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .

Wójt Gminy Elbląg

ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg

DANE i ADRES OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK,
zwanej dalej „Wnioskodawcą”
Imię (imiona) …………………………………….………………………………………..
Nazwisko …………………………………………………………………….……………
Adres zamieszkania: GMINA ELBLĄG
……………………………………………………………………………….………………..
Nr domu ……………………………………... Nr mieszkania …………………………….
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY

Nr telefonu …………………………………………………………….……………………….
Adres poczty elektronicznej ………………………………….…………………………………
OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO – WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP
KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
Wnioskuję o zakup paliwa stałego - węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego: 1
do dnia 31 grudnia 2022 r. o ………………. kg, nie więcej niż 1500 kg,
od 1 stycznia 2023 r. o ………..……. kg, nie więcej niż 1500 kg.
OKREŚLENIE RODZAJU I ILOŚCI WĘGLA, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: 2

groszek ............................... ……..ton

miał ………………….. ton

orzech ..………………. ton
1

2

Wnioskodawca może wybrać jedną albo obie opcje zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego.
Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie w okresie do 31 grudnia 2022
roku to 1,5 tony!
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INFORMACJA O DOKONANYM JUŻ ZAKUPIE PREFERENCYJNYM WRAZ
Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
Informację, że:
dokonałam/-em już zakupu preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego
w ilości ………… kg;
nie dokonałam/-em zakupu preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że ani ja jako Wnioskodawca ani żaden członek mojego gospodarstwa
domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa
stałego (węgla kamiennego) na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie
niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1500 kg.
…………………………
(miejscowość)

…………………………
(data: dd / mm / rrrr)

…………………………
(podpis Wnioskodawcy)

„JESTEM ŚWIADOMA/-Y ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA." 3
…………………………
(miejscowość)

…………………………
(data: dd / mm / rrrr)

…………………………
(podpis Wnioskodawcy)

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu
danych osobowych.
…………………………
(miejscowość)

…………………………
(data: dd / mm / rrrr)

…………………………
(podpis Wnioskodawcy)

Wypełnia upoważniony pracownik

Data i godzina złożenia wniosku:

……………………………

………………

(data: dd / mm / rrrr)

(godz.: hh/mm)

Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego, ponieważ:

na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca
wypłacono dodatek węglowy lub
na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono wniosek
o wypłatę dodatku węglowego lub
na rzecz tego gospodarstwa domowego nie złożono wniosku o wypłatę
dodatku węglowego, ale dokonano pozytywnej weryfikacji spełnienia
warunków do złożenia wniosku o dodatek węglowy.
Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego (nie spełnia żadnego z wyżej
wymienionych warunków), lub w pkt 4 oświadczył o nabyciu większej ilości paliwa stałego niż
dopuszczone ustawą i nie ma prawa nabycia paliwa po cenie preferencyjnej.
………….……………………
(podpis osoby weryfikującej wniosek)

3

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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 (dalej „rozporządzenie)
informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Elbląg z siedzibą w Elblągu,
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg. W przypadku pytań dotyczących podstawy, zakresu i sposobu przetwarzania
danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl lub iod@gminaelblag.pl
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Elbląg, które przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a więc na podstawie art. 10 ustawy z dnia
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.
2236), zwanej dalej „ustawą” w celu weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla
kamiennego, zwanego dalej „wnioskiem”. W związku z powyższym podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym, w zakresie jaki wynika z art. 10 ustawy. Ich niepodanie spowoduje brak
możliwości rozpatrzenia wniosku.
Z Administratorem można się kontaktować
- listownie na adres: ul. Browarna 85 ; 82-300 Elbląg lub telefonicznie nr 55 234 18 84
lub przeze-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania przysługujących
Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe:
- listownie na adres: ul. Browarna 85; 82-300 Elbląg;
- przez e-mail na adres iod@gminaelblag.pl
3. W związku z weryfikacją wniosku Administrator danych ma uprawnienie do pozyskania informacji
określonych ustawą,
w szczególności dotyczących uprawnień do dodatku węglowego, danych
wynikających z rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców lub centralnej ewidencji emisyjności budynków
(art. 12 ustawy).
4. W celu realizacji zadań określonych ustawą, Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotowi
za pośrednictwem, którego Gmina Elbląg będzie realizować sprzedaż paliwa stałego – węgla kamiennego
na podstawie ustawy w tym podmiotowi obsługującemu wnioski o zakup paliwa stałego. Dane mogą zostać
również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych
wspierających realizację zadania.
5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym
dane zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na
jej podstawie przepisów wykonawczych. Zgodnie z kategorią archiwalną B5 tj. przez 5 lat licząc od
pierwszego dnia roku następującego po dokonaniu zakupu węgla a po tym czasie zostaną brakowane za
zgoda Archiwum Państwowego.
6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Elbląg danych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich
uzupełnienia;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa)
7. Informujemy ponadto, że jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Gminę Elbląg Pani/Panu danych
osobowych narusza przepisy rozporządzenia i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych w
Warszawie.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości zakupu preferencyjnego paliwa stałego. Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

