
         Susiec, dnia …………………………. 
 

......................................................................                                                           

Imię i nazwisko Wnioskodawcy. 

………………………………………………… 

PESEL Wnioskodawcy 

……………………………………….………………………… 

Adres gospodarstwa domowego 

....................................................................... 

Adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy 

..................................................... 

Numer telefonu  Wnioskodawcy 

 
 

Wójt Gminy Susiec 
ul. Tomaszowska 2,  
22-672 Susiec 

 
Wniosek  na rok 2022 

o zakup preferencyjny węgla za 2 000,00 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 do 31-12-2022r (maksymalnie 1,5 tony) w 
asortymencie* 
 

 miał  
 groszek 
 węgiel gruby 

*zaznaczyć właściwe 
 
Informuje, że nie dokonałem */ już dokonałem* zakupu preferencyjnego węgla w ilości ............ t 
*niepotrzebne skreślić 

 
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 2 000,00 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 Wójta Gminy Susiec 
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 Tomaszów Lubelski do gospodarstwa domowego. 

6. Wnioskodawca zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 

o przyznaniu lub odmowie możliwości zakupu preferencyjnego. 

7. Węgiel będzie można odebrać ze wskazanego miejsca samodzielnie 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 w Tomaszowie Lubelskim do domu nabywcy zlokalizowanym na terenie Gminy Susiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

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 i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 

Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 
Susiec 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@susiec.pl lub w 
siedzibie Urzędu Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 
j/w o ochronie danych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 roku, o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane 
osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie 
art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: 

 sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, 

 usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, 

 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych 
osobowych na podstawie art. 7 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
zautomatyzowanemu profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 
prawa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację w/w wniosku. 

 

 

………………………………………. 

 


