WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ
GOSPODARSTWO DOMOWE

UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego przez
gospodarstwo domowe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o
zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236).
Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
2.

Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .
WÓJT GMINY BEDLNO
BEDLNO 24
99-311 BEDLNO

CZĘŚĆ I
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

01. Imię (imiona)

02. Nazwisko

………………………………………………………………….…………………………
ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
01.

Gmina ……………………………………………………

02. Kod

-

pocztowy

03. Miejscowość
……………………….…………………………..………………………………….
04. Nr domu

05. Nr lokalu

06. Nr telefonu

07. Adres poczty elektronicznej

…………… ……………… ……………………… ……………………………………….
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2. Określenie ilości węgla, wnioskowanego o zakup preferencyjny.

Rodzaj opału:
Miał- ……….……………………...… kg (do dn. 31 grudnia 2022r.)
Groszek- …………………………...… kg (do dn. 31 grudnia 2022r.)
Orzech - ………………………..…..… kg (do dn. 31 grudnia 2022r.)
Informuję, że ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego
dokonywany jest zakup preferencyjny
dokonałem/-liśmy już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości …………kg *

3.

nie dokonałem/-liśmy zakupu preferencyjnego paliwa stałego.*
UWAGA:
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia
warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o
dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) lub wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz tego gospodarstwa
domowego został rozpatrzony pozytywnie. Przewidywany koszt zakupu przez mieszkańca gminy 1 tony węgla
wyniesie nie więcej niż 2 000 zł brutto. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztu transportu paliwa stałego z miejsca
składowania węgla do gospodarstwa domowego. Przewidywalna maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo
domowe to 1,5 tony w bieżącym roku tj. do dnia 31.12.2022 r.
Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie
zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek
o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

CZĘŚĆ II
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą,
– Oświadczam, że ani ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, 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 takiej jak określona w
przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.*
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1)………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………
(miejscowość)

…………………………
(data: dd / mm / rrrr)

…………………………
(podpis wnioskodawcy)

*dotyczy zakupu węgla do dnia 31.12.2022r.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA BEDLNO – Wójt Gminy Bedlno. Siedziba
Administratora danych osobowych mieści się pod adresem: BEDLNO 24, 99-311 BEDLNO.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w
Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail dorota.wiosetk@ugbedlno.pl
Dane osobowe, przetwarzane są w celu organizacji dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw
domowych na preferencyjnych warunkach.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
1) art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”;
2) ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236).
Celem przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest prowadzenie postępowań w sprawach
dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego (potwierdzenie wypłaty dodatku
węglowego/rozpatrzenie wniosku/ zgłoszenie głównego źródła ogrzewania), tj. realizacja zadań/
uprawnień Administratora wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Na zasadach określonych w art. 12 ust. 4 oraz art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 27 października
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dane osobowe mogą być
przekazywane właściwym organom administracji publicznej w celu weryfikacji wniosku.
Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na
zlecenie lub w imieniu Gminy Bedlno, z którymi zawarła ona stosowne umowy,
w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przewidziany przepisami prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych
oraz ich sprostowania lub uzupełnienia.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz
usunięcia jej danych. Żądania te mogą zostać zrealizowane o ile zezwala na to przepis prawa.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds.
ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych
osobowych. Skargę można składać bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie, ul Stawki 2 lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych
danych, może narazić osobę, której dane dotyczą na odpowiedzialność karną.
Odmowa podania danych lub podanie niepełnych danych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

__________________________________________________________________
Adnotacje urzędu - weryfikacja wniosku.
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego spełnia warunki
uprawniające / nie spełnia warunków uprawniających** do dodatku węglowego, o którym mowa w
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.)
……………………………………………………………………………………………………
______________________________
(data i podpis osoby dokonującej weryfikacji wniosku)
** niepotrzebne skreślić

Strona 3 z 3

