...................................................
...................................................
...................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy
Adres gospodarstwa domowego
Wójt Gminy Konopnica
Kozubszczyzna 127A
21-030 Motycz

Wniosek o zakup preferencyjny węgla za 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

− miał

*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 ..........................................................................
Informuje, że nie dokonałem / już dokonałem w ilości ...................... t* zakupu
preferencyjnego węgla.
*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 2000 zł brutto za tonę w ilości
co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy
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 Konopnica
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 Konopnica 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 po opłaceniu należności stanowiącej
iloczyn ilości węgla (w tonach) oraz kwoty 2 000 zł na konto bankowe Urzędu
nr 62 8735 0007 4000 0008 2000 0960 po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
Cena 2000 zł/t nie obejmuje transportu węgla ze składu do domu nabywcy zlokalizowany
na terenie Gminy Konopnica.
8. Na zasadach odrębnie uzgodnionych z pracownikami firmy wydającej węgiel będzie
możliwość dowozu węgla do gospodarstwa domowego.

