
Burmistrz Brzeszcz
ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (WĘGLA KAMIENNEGO) 
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla
kamiennego  składa  się  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych
oświadczeń wynikającej 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI.
2. Pola wyboru należy zaznaczać         .

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, zwanej dalej „Wnioskodawcą”
01. Imię (imiona)
…………………………………….……………………………………….............................................................................
02. Nazwisko
…………………………………….……………………………………….............................................................................
03. PESEL

2. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY

Gmina Brzeszcze
Kod pocztowy                 - 

Miejscowość ...................……………………………………….............................................................................

Ulica ….………………………….……………………………………….............................................................................

Nr domu ….................. Nr mieszkania ….................. 

3. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY

Nr telefonu …..................…..................….................. 
Adres poczty elektronicznej …..................…..................….................. 

4.  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).

 X

           

     

 
 



5. OKREŚLENIE RODZAJU OPAŁU:
Wnioskuję o sprzedaż paliwa stałego w rozumieniu ww. ustawy tj. węgla kamiennego:

• ekogroszek/groszek
• orzech 
• kostka
• inne (jakie?) ….............

6.  INFORMACJA  O  DOKONANYM  JUŻ  ZAKUPIE  PREFERENCYJNYM  WRAZ  Z  PODANIEM  ILOŚCI
PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

Informuję, że:
       dokonałam/-em już zakupu preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego w ilości ….. kg;
       nie dokonałam/-em zakupu preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego.

7. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
a. Oświadczam, że spełniłem/łam warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym:

    wniosek o wypłatę na rzecz  prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego dodatku
       węglowego został rozpatrzony pozytywnie/jest w trakcie rozpatrywania
       nie złożyłem/łam do dnia dzisiejszego wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

b. Oświadczam, że ani ja jako Wnioskodawca 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:
       1500 kg - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., 
       3000 kg - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

UWAGA
Złożenie wniosku wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zakupiony węgiel po preferencyjnej cenie do
2000 zł  brutto  za  jedną  tonę. Po  zweryfikowaniu  wniosku  Wnioskodawca  otrzyma  informację
o wysokości należnej wpłaty za zamówiony rodzaj paliwa oraz termin jej uiszczenia. W przypadku
nieuiszczenia opłaty wniosek nie zostanie zrealizowany.

„JESTEM  ŚWIADOMA/-Y  ODPOWIEDZIALNOŚCI  KARNEJ  ZA  ZŁOŻENIE  FAŁSZYWEGO
OŚWIADCZENIA."2

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Gminę  Brzeszcze  z  siedzibą  w  Brzeszczach  przy
ul. Kościelnej 4,  32-620 Brzeszcze, moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawy objętej niniejszym wnioskiem.

    ……………………………   …………………………… …………………………………………
(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr)   (podpis Wnioskodawcy)

--------------
1 Wnioskodawca może wybrać jedną albo obie opcje zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego.
2 Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 
 

              
 
 

 
 



Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna dot. wniosków i formularzy stosowanych w Urzędzie Gminy
w Brzeszczach (o ile we wniosku nie zamieszczono innej informacji).

O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej, to Pana/i dane osobowe są
przetwarzane  w  celu  dopełnienie  obowiązków  określonych  w  przepisach  prawa.
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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).

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Brzeszcz z siedzibą
w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 4. (32-620 Brzeszcze).

2. Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  można  się  z  nim
kontaktować poprzez email: iod@um.brzeszcze.pl;

3. Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  innym  organom  i  podmiotom
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie
wniesienia sprzeciwu.

5. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  zgodny  z  ustawą  z  dnia
14.07.1983  r.  o narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach
(Dz.U.2020.164 t.j) lub innych szczegółowych przepisach prawa.

6. Ma  Pan/i  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  Pana/i  dotyczących
naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informujemy,  że  Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany,  nie  będą  profilowane,  nie  będą  przekazywane  do  państwa
trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.



CZĘŚĆ  B  –  WYPEŁNIA  UPOWAŻNIONY PRACOWNIK –  WERYFIKACJA PRZEZ  GMINĘ WNIOSKU
O ZAKUP

       złożony wniosek o dodatek węglowy

       pozytywnie  rozpatrzony  wniosek  o  dodatek  węglowy  na  rzecz  gospodarstwa  domowego,
w skład którego wchodzi Wnioskodawca

       wypłacony  dodatek  węglowy  na  rzecz  gospodarstwa  domowego,  w skład  którego  wchodzi
Wnioskodawca

       nierozpatrzony  wniosek  o  dodatek  węglowy  na  rzecz  gospodarstwa  domowego,  w  skład
którego wchodzi Wnioskodawca 

       niezłożony wniosek o dodatek węglowy

       brak prawa do dodatku węglowego

Główne  źródło  ogrzewania  na  paliwo  stałe  zostało  zgłoszone/wpisane  do  centralnej  ewidencji
emisyjności  budynków,  o  której  mowa  w  art.  27a  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków

       tak

       nie

Wniosek rozpatrzony:

       pozytywnie

       negatywnie

Adnotacje:
……………………………................................................................................................................................
……………………………................................................................................................................................
……………………………................................................................................................................................
……………………………................................................................................................................................
……………………………................................................................................................................................
……………………………................................................................................................................................
……………………………................................................................................................................................
……………………………................................................................................................................................

Brzeszcze, dnia ….................... ….............…...................................
podpis upoważnionego pracownika

V. 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


