
............................................................... 
 (miejscowość, data wystawienia) 

 

PEŁNOMOCNICTWO dla odbierającego w imieniu Nabywcy (konsumenta) 

 

Ja, niżej podpisany/a .............................................................................................. (imię i nazwisko), 

zamieszkały/a ...................................................................................................... (adres zamieszkania), 

PESEL .............................., legitymujący/a się .................................................................................... 

(nazwa dokumentu, seria i numer) (dalej: Upoważniający) upoważniam Pana / Panią 

......................................................................................................................... (imię i nazwisko), PESEL 

........................................, legitymującego/ą się .......................................................... 

..................................................................................... (nazwa dokumentu, seria i numer) do dokonania 

w moim imieniu jako Konsumenta odbioru wyrobów węglowych w ilości _________ tony 

zakupionych w ramach preferencyjnego zakupu węgla, pojazdem o numerze rejestracyjnym 

________________oraz potwierdzenia ich nabycia z przeznaczeniem do celów uprawniających do 

zwolnienia z akcyzy zgodnie z art. 31 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.) tj. do celów przeznaczonych do 

ogrzewania przez gospodarstwa domowe, a także do podpisania w moim imieniu dokumentów 

potwierdzających odbiór wyrobów węglowych. 

Przedmiotowe pełnomocnictwo dotyczy faktury sprzedaży _________________________  

z dnia:____________________ 

 ................................................. 
 (podpis Upoważniającego) 

 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody aby na podstawiony na moje zlecenie środek 
transportu załadowany został, oprócz węgla zamówionego przeze mnie, również węgiel 
przeznaczony dla innych odbiorców. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że w wyniku 
załadunku węgla przeznaczonego dla kilku odbiorców, po zakończeniu transportu zajdzie 
konieczność równego podziału węgla pomiędzy wszystkie osoby których zamówienia zostały 
załadowane na wspólny środek transportu. Oświadczam, że przy udziale przewoźnika oraz 



wspólnie z pozostałymi odbiorcami, na własny koszt, dokonam podziału zakupionego węgla 
w częściach równych. 

Oświadczam, że nie będę wnosił żadnych roszczeń związanych z wtórnymi rozliczeniami 
ilościowymi wynikającymi z opisanego wyżej sposobu transportu węgla. Przyjmuję do 
wiadomości, że Gmina Lutowiska nie jest stroną umowy transportu węgla, nie odpowiada za 
rozliczenia ilościowe pomiędzy osobami których węgiel transportowany jest jednym 
środkiem transportu. 

Upoważniam pełnomocnika wskazanego w Pełnomocnictwie dla odbierającego w imieniu 
Nabywcy (konsumenta) do wskazania, które z zamówień innych odbiorców zostaną 
załadowane na jeden środek transportu wspólnie z moim zamówieniem. 

 

................................................. 
                 (podpis) 

 
 
 
 
 
 


