
                                                         Zarządzenie Nr 145/2022 

                                                              Burmistrza Karlina 

                                                         z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku o zakup węgla dla 

mieszkańców gminy Karlino oraz wzoru ewidencji wydania węgla uprawnionym 

wnioskodawcom w punkcie jego wydawania.   

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                    

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 10 ustawy z dnia                                                                             

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych                                       

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), zarządzam co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 127/2022 Burmistrza Karlina z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o zakup węgla dla mieszkańców gminy Karlino oraz wzoru ewidencji 

wydania węgla uprawnionym wnioskodawcom w punkcie jego wydawania, załącznik nr 1,                    

o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy Karlino. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 



                                                                                                 Załącznik  do zarządzenia Nr 145/2022 

                                                                                                  Burmistrza Karlina z dnia 29.12.2022 r.  

 

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA 

                                                                      UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o preferencyjny zakup węgla składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 10 

ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236). 

 

      ORGAN DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA 

                                                      - BURMISTRZ KARLINA -  

 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

1. Imię (imiona) ………………………………………………………….………………………………….…….. 

2. Nazwisko ……………………………………………………………………….…………………………………. 

3. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny :  

Gmina: …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Dokładny adres ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………...... 

(ulica, numer domu i numer mieszkania lub numer domu i mieszkania w przypadku braku ulicy)  

4. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy (obowiązkowo) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Wnioskuje o zakup węgla w ilości: 

-  od dnia 1 stycznia 2023 r. ………………………………………………………………………………….  

Należy podać ilość słownie :  …………………………………………………………………………………… 

(całkowita maksymalna ilość zakupionego węgla nie może być większa niż 3.000 kg – w przypadku wpisania 

większej ilości niż 3.000 kg, wnioskodawca będzie mógł zakupić 3.000 kg węgla). 

6. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego – TAK - NIE 

(niepotrzebne skreślić) wraz z podaniem w kg  ilości paliwa stałego nabytego w ramach zakupu 

preferencyjnego*:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* dotyczy nabycia węgla po cenie niższej niż kwota 2.000,00 złotych brutto za jedną tonę   

 

 

Karlino, dnia …………………………                                     ………………………………………. 

                                                                                                   (podpis czytelny wnioskodawcy)  



OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że:  

1) ani ja, jako składający wniosek, 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 2.000,00 zł. brutto za tonę w 

ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 

ustawy, tj. 

 1.500 kg (słownie: jeden tysiąc pięćset kilogramów) – w przypadku gdy wniosek 

dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.  

 łącznie do 3.000 kg (słownie: trzy tysiące kilogramów)  – w przypadku gdy wniosek 

dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.    

2) wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.  

           Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

       …………………………                   ….………………………………..           ……………………………….. 

          (miejscowość)                      (data: dd / mm / rrrr)   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 wniosek o preferencyjny zakup węgla składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) 

 w przypadku komunikacji elektronicznej – wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; 

 wniosek złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią 
elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy                                   
z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.                                
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi 
publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.   

 

 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE – WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU 

Po dokonanej weryfikacji, o której mowa w art. 12 ust. 1-3 ustawy z dnia                                                               
27 października 2022 r. o  zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,  
wniosku o zakup – Burmistrz Karlina stwierdza uprawnienie/brak uprawnienia* do zakupu 
preferencyjnego Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 8 tej ustawy. 
 
Jednocześnie Wnioskodawca deklaruje, że  

 odbierze paliwo stałe (węgiel) z miejsca składowania do gospodarstwa domowego 
własnym środkiem transportu*;  

 potrzebuje zapewnienia środka transportu do przewozu paliwa stałego (węgla) z miejsca 
składowania do gospodarstwa domowego*.    

 

Karlino, dnia …………………………                                              ………………………………………….. 

  *  niepotrzebne skreślić                                                         (podpis osoby upoważnionej przez Burmistrza Karlina) 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane dalej rozporządzeniem 
RODO)  informuję , iż: 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Burmistrz  Karlina z siedzibą – Urząd Miejski w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6,78-230 Karlino (dalej zwany jako 
Administrator).   

1) Z administratorem można się skontaktować: 
2) listownie na adres: ul. Plac Jana Pawła II 6; 
3) telefonicznie 94/311 72 73 
4) fax - 94/3117-410 
5) przez email: um@karlino.pl 

2. Inspektor ochrony danych  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@karlino.pl  

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu : 

1) przyjęcie wniosku o preferencyjny zakup węgla  

2) weryfikacja wniosku, 

3) sprzedaż paliwa stałego  

4) archiwizacja sprawy       
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c RODO (tj. przetwarzanie 
danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w 
związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym: 

1) ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych 

2) obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy). 

4. Okres przechowywania danych osobowych  
Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od chwili zawarcia umowy sprzedaży w ramach zakupu 
preferencyjnego  

5. Odbiorcy danych  
Administrator nie przewiduje udostępnienia danych zebranych w celach wskazanych w pkt. 3 innym podmiotom,  

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych 
decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym inspektorem 
ochrony danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Wymóg podania danych  
Podanie danych jest dobrowolne, jednak w celu skorzystania z możliwości preferencyjnego zakupu 

paliwa stałego wymagane. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z preferencji.  
 

 



 


