Wójt Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce

Data i godzina wpływu
(wpisuje pracownik Biura Obsługi Klienta)

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Do dokonania zakupu preferencyjnego na sezon grzewczy 2022/23 jest uprawniona osoba fizyczna w
gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, złoży
kompletny niniejszy wniosek (można złożyć tylko jeden w 2022r.) wraz z oświadczeniami składanymi
pod odpowiedzialnością karną i zostanie on zweryfikowany pozytywnie.
Po weryfikacji uprawnienia do zakupu wnioskodawca zostanie poinformowany na wskazany przez
siebie adres e-mail lub nr tel. o możliwości zakupu po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Gminy w
Banku Spółdzielczym w Kobierzycach nr 90 9575 0004 0000 0130 2000 3340 w wysokości 2.000 zł/t
węgla niezależnie od wybranej frakcji, pod warunkiem dostępności paliwa.
Po weryfikacji dokonania zgodnej z wnioskiem wpłaty, wnioskodawca zostanie poinformowany na
wskazany przez siebie adres e-mail lub nr tel. o możliwości odebrania talonu na węgiel.
Talon na węgiel po opłaceniu można zrealizować w okresie ważności w wybranym przez
wnioskodawcę Składzie Węglowym działającym na terenie gminy Kobierzyce, na liście publikowanej
na stronie internetowej www.ugk.pl i dostępnej w biurze obsługi klienta.
Węgiel może być odebrany przez posiadacza talonu w Składzie Węglowym. Skład Węglowy może
także dostarczyć węgiel na adres wskazany na talonie na warunkach i po cenie ustalonej ze składem.
Posiadacz talonu dokonuje odbioru lub umawia transport bezpośrednio w Składzie Węglowym, bez
pośrednictwa Urzędu Gminy. Wykorzystany talon pozostaje w Składzie Węglowym dla celów
rozliczeniowych. Odbierający zobowiązany jest potwierdzić odbiór węgla Składowi Węglowemu.
Zakup węgla będzie możliwy w ilości do:
1,5 t do 31.12.2022r. (w miarę dostępności paliwa)
O ew. możliwości zakupu węgla w ilości do 1,5 t od 1 stycznia 2023r. Urząd Gminy poinformuje na
stronie www.ugk.pl.

DANE WNIOSKODAWCY*

Imię

nazwisko

Nr PESEL
@
Adres e-mail

Nr telefonu

ADRES pod którym prowadzone jest GOSPODARSTWO DOMOWE, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny*

Miejscowość

Ulica

nr domu nr lokalu

*Uwaga: w przypadku podania adresu e-mail kontakt z wnioskodawcą odbywa się gł. poprzez pocztę elektroniczną a nr
telefonu ma charakter pomocniczy. Podanie adresu e-mail lub telefonu (co najmniej jednego z nich), tak jak pozostałych
danych, jest obowiązkowe!

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY I WNIOSKOWANY ZAKUP
Oświadczam, że:
- dokonałem już zakupu preferencyjnego w ilości …………. ton/nie dokonałem zakupu
preferencyjnego**,
- ja, ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest 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 1,5 tony (wniosek dotyczy zakupu do dnia
31.12.2022r.)
**niewłaściwe skreślić

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny.

Wnoszę o ZAKUP WĘGLA w sortymencie i ilości (podać sumarycznie maksymalnie do 1,5 tony, z dokładnością
do 0,1 tony, tj. z dokładnością do 100 kg w każdym z wybranych sortymentów):

KOSTKA
KWK PiastZiemowit
ruch Piast

PIEKLORZ
EKOGROSZEK

GROSZEK II

ORZECH

KWK Row
KWK ROW Ruch
ton
ton Ruch
Jankowice
Chwałowice
Parametry i dostępność paliwa danego asortymentu wg informacji Polskiej Grupy Górniczej SA Katowice, www.pgg.pl

ton

KWK Wesoła

ton

Chcę otrzymać fakturę VAT - zaznaczyć pole obok znakiem X
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

RODO - Rozporządzenie 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), dostępną na stronie www.ugk.pl oraz w
Biurze Obsługi Klienta.

Data

……………………………

Podpis wnioskodawcy ………………….……………………

Część dla Urzędu Gminy Kobierzyce – wypełnia upoważniony pracownik
Zweryfikowano prawo do zakupu
POZYTYWNIE/NEGATYWNIE
**

Data

Podpis

Data

Podpis

Data

Podpis

Data

Podpis

Zweryfikowano dokonanie
wpłaty i wystawiono talon
Wydano talon

Zwrócono zrealizowany talon ze
składu węglowego
**niewłaściwe skreślić

