Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
Tel./fax: 87 643 42 10
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.................................................

............................, dnia .............................

Imię i nazwisko

(miejscowość, data)

.................................................
.................................................
Adres wnioskodawcy

....................................................
numer telefonu

....................................................
adres poczty elektronicznej

....................................................
PESEL

Burmistrz Miasta Augustów

Wniosek
o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego
do 31 grudnia 2022 r.
I.

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

II.

OKREŚLENIE RODZAJU ORAZ ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO
WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA:
RODZAJ WĘGLA KAMIENNEGO
ILOŚĆ WYRAŻONA W TONACH
(MAX. 1,5 T)
 GROSZEK/EKOGROSZEK
 KOSTKA/ORZECH

III.

INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU
PREFRENCYJNEGO

 Oświadczam, że

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*.
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 Oświadczam,

że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz
którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon
grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę
w ilości ......................................... (ilość w tonach).

*Należy wybrać właściwe

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych – imię i nazwisko, adres, numer
telefonu dla podmiotu, z którym Gmina Miasto Augustów zawrze umowę na
dystrybucję węgla zakupionego przez Gminę od podmiotu wprowadzającego

 Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail w bazie
danych urzędu miejskiego w Augustowie oraz dołączenie do listy mailingowej,
newslettera SMS i otrzymywanie komunikatów w sprawach miejskich i dotyczących
mieszkańców Augustowa oraz przedsięwzięć organizowanych przez Miasto Augustów.








Zostałem poinformowany, iż termin wydania towaru z racji ogólnych problemów
związanych z dostępnością paliwa stałego może się wydłużyć, co nie będzie
przedmiotem roszczenia z mojej strony, w szczególności w zakresie wypłaty kary,
odszkodowania lub innych należności za opóźnienia w wydaniu paliwa stałego ze
strony podmiotu dokonującego sprzedaży,
Zdaję sobie sprawę z faktu, iż nabywane paliwo stałe może w nieznaczny sposób bez
obniżenia przydatności do wykorzystania do ogrzewania w gospodarstwie domowym,
zawierać część skruszonego paliwa (ubytki naturalne) powstałe w ramach transportu
do gminnego punktu wydania, za które to ubytki żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności i których żadna ze stron w dacie złożenia wniosku nie była w stanie
przewidzieć co nie będzie przeze mnie kwestionowane w okresie po nabyciu paliwa
stałego,
Nabywane paliwo stałe będzie wykorzystane jedynie do celów grzewczych obiektu
mieszkalnego, z wyłączeniem innych wszelkich możliwości odmiennego
wykorzystania,
W przypadku braku zamawianego rodzaju paliwa stałego w postaci groszek/orzech,
wyrażam zgodę na zmianę rodzaju paliwa stałego z niedostępnego na dostępny i w
tym zakresie wnoszę o poinformowanie mnie drogą telefoniczną lub email o
zamianie, z prawem do odmowy zaproponowanej zamiany w terminie 3 dni
kalendarzowych od otrzymania propozycji zamiany. Brak sprzeciwu z mojej strony
wyrażać będzie akceptację propozycji zamiany paliwa stałego, w tym akceptację
zaproponowanych warunków cenowych.
.................................................
(podpis wnioskodawcy)
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UWAGA ! WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU
1.

Czy wnioskodawca będący osobą fizyczną w gospodarstwie domowym
złożył wniosek o wypłatę dodatku węglowego o którym mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym?

TAK

NIE





1a. Czy został wypłacony na rzecz gospodarstwa domowego, w skład
którego wchodzi wnioskodawca, dodatek węglowy, o którym mowa w
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym?
2a. Czy został pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku
węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi
wnioskodawca?

TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia TAK należy zweryfikować pkt 1a oraz 1b.
W przypadku zaznaczenia NIE należy przejść do pkt 2.





TAK

NIE





Czy wnioskodawcy przysługuje dodatek węglowy, o którym mowa
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym?

TAK

NIE





Czy wnioskodawcy przysługuje zakup węgla po preferencyjnej
cenie?

TAK


NIE


2.

W związku z przysługującym uprawnieniem do zakupu węgla w ilości ………………… oraz
rodzaju podanego w pkt II wniosku - …………….................................................. po
preferencyjnej cenie ………………… zł należy dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w
Augustowie lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie 77 1240 5211 1111
0000 4929 4220 w wysokości: ………………………………………. zł,
Sposób wyliczenia:
…………………………zł(kwota za tonę) x …………………(ilość w tonach)= …………………….. zł
Podpis pracownika rozpatrującego wniosek

Dodatkowe informacje:
1. Podstawą zamówienia paliwa stałego jest dokonanie wpłaty przez wnioskodawcę.
2. Zamówienie paliwa stałego przez Gminę nastąpi
zapotrzebowania na cały transport drogowy (min. 25 ton).

po

skompletowaniu

3. Podstawą wydania paliwa stałego ze składu będzie faktura wystawiona po dokonaniu
wpłaty.
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OŚWIADCZENIE O ZAINTERESOWANIU ZAKUPEM PALIWA STAŁEGO ( WĘGLA
KAMIENNEGO) OD 1 STYCZNIA 2023 R.
Oświadczam, że planuję skorzystać z preferencyjnego zakupu paliwa stałego ……………………………..(wpisać: ekogroszek/groszek lub orzech/kostka) po 1 stycznia
2023 r. w ilości…………. (max 1,5 t).

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

1. Podanie informacji w powyższym oświadczeniu nie jest wiążące. W celu zakupu
paliwa stałego od 1 stycznia 2023 r. konieczne będzie złożenie nowego wniosku, po
ogłoszeniu przez Urząd Miejski w Augustowie o przystąpieniu do zakupu paliwa
stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego od dnia 1
stycznia 2023 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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. Urząd. Unii Europ. z
dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w
Urzędzie Miejskim przy ul. 3 Maja 60, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail:
urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@urzad.augustow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi wniosku o zakup o którym mowa w

ustawie o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Podstawą
przetwarzania będzie obowiązek prawny ciążący na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej
dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin
i związków międzygminnych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
prawo
dostępu
do
swoich
danych
oraz
otrzymania
ich
kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może spowodować brak
rozpatrzenia i w konsekwencji brak udzielenia rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt 3
klauzuli.
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