Burmistrz Łaszczowa
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów
……………………………………………
……………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy
Adres gospodarstwa domowego

Wniosek o zakup preferencyjny węgla do 2000 zł/t
realizowany na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Składam wniosek o zakup węgla w ilości ……… ton (maksymalnie 3 tony) w asortymencie*
− groszek
− orzech
− ekogroszek





*zaznaczyć właściwe

w transzach:
… .................... ton do 31 grudnia 2022 r. (maksymalnie 1,5 tony)
… .................... ton od 1 stycznia 2023 r. (maksymalnie 1,5 tony).
Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy …………………………………………………
Numer telefonu wnioskodawcy ………………………………………………………………..

Oświadczam, że ja ani żaden członek 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. 2ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………
Data i podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Łaszczowa w związku z
rozpatrzeniem wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie.

………………………………
Data i podpis wnioskodawcy

Adnotacje urzędu przyjmującego wniosek
Wnioskodawca spełnia / nie 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).
*niepotrzebne skreślić

………………………………
Podpis i pieczęć

Informacje dodatkowe:

1.

Gmina prowadzić będzie sprzedaż węgla dostarczanego przez Podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z
przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych.

2.

Gmina nie będzie miała 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. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

3.

Preferencyjnego zakupu węgla może dokonać jedynie osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do
dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

4.

Cena zakupu węgla po cenie preferencyjnej nie może przekroczyć 2 000 zł brutto za tonę i zgodnie z ustawą jest taka sama
niezależnie od asortymentu.

5.

Do ceny 2 000 zł brutto za tonę nie jest wliczany koszt dostarczenia węgla ze składu znajdującego się na terenie Gminy
Łaszczów do gospodarstwa domowego.

6.

Wnioskodawca zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o przyznaniu lub odmowie
możliwości zakupu preferencyjnego.
Węgiel będzie można odebrać ze wskazanego składu lub zlecić jego dowóz po opłaceniu należności stanowiącej iloczyn ilości
węgla oraz kwoty 2 000 zł w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe Urzędu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Cena
2000 zł/t nie obejmuje transportu węgla ze składu do domu nabywcy zlokalizowanego na terenie Gminy Łaszczów.

7.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w sprawach dotyczących wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 188), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią, że:
Administrator danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łaszczowa, Urząd Miejski w Łaszczowie, ul.
Chopina 14, 22-650 Łaszczów.
Inspektor ochrony danych:
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem
ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji
złożonego wniosku o zakup preferencyjny na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
Odbiorcy danych osobowych:
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne i inne podmioty uprawnione do ich
otrzymania przepisami prawa oraz podmioty, realizujące zadania na zlecenie Administratora na podstawie
zawartych umów powierzenia, takie jak podmioty zapewniające utrzymanie i serwis systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
Okres przechowywania danych:
5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, a następnie w
celach archiwalnych zgodnie z obowiązującą u Administratora instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą:
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art.
15 RODO), ich sprostowania (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia
przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO) oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji
tych praw.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w razie uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Obowiązek podania danych:
8. Ubieganie się o zakup preferencyjny paliwa stałego jest dobrowolne. Jednakże w przypadku złożenia wniosku
podanie wymaganych danych jest wówczas obligatoryjne. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Jeśli
Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy, co może skutkować brakiem możliwości zakupu
paliwa stałego po cenie preferencyjnej.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, profilowaniu i przekazywaniu danych do państw trzecich:
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
10. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

