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Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez urząd gminy  

(pieczęć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Data przyjęcia i podpis 

 
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 1997 r. – 

Kodeks karny. 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) na rok 2022 

Gmina Zduńska Wola,    ul. Zielona 30,     98-220 Zduńska Wola 
Miejsce złożenia wniosku ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym 

 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię 

 
Nazwisko NR PESEL * 

            * (informacja nieobowiązkowa) 

2. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny.   

Miejscowość 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Poczta 

 
Kod pocztowy 

 

 

3. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

Adres poczty elektronicznej 

 
Numer telefonu 

 

4. Wnoszę o zakup węgla w ilości: 

Maksymalna ilość węgla dostępna na jedno gospodarstwo domowe wynosi 1,5 t w roku 2022 

oraz 1,5 tony w roku 2023. 

Granulacja węgla Ilość ton w 2022 r. 

orzech  
groszek (ekogroszek)  

miał  
 

5. Informuje, że już dokonałem* zakupu preferencyjnego w ilości …………………. ton /nie dokonałem* 

zakupu preferencyjnego. 
*niepotrzebne skreślić 

 

6. Oświadczam, że ani 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 w ilości co najmniej takiej jak: 

1,5 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Zduńska Wola, dnia…………………………………     …………………………….…… 
       podpis wnioskodawcy 
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CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK  

WERYFIKACJA PRZEZ GMINĘ WNIOSKU O ZAKUP 
 

  złożony wniosek o dodatek węglowy  

 

       wypłacony dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca 

 

      pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego 

wchodzi wnioskodawca 

 

      nierozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 

wnioskodawca - główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 

 

     brak prawa do dodatku węglowego 

 

   niezłożony wniosek o dodatek węglowy 

 

 

główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 

 

        tak     nie 

 

 

 

 

z up. Wójta Gminy Zduńska Wola 

 

 

Zduńska Wola, dnia …………………… 

 

………………………………... 

(pieczątka i podpis pracownika) 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i 14 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola z siedzibą przy ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, 

reprezentowana przez Wójta, dalej ADO.  

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Gminie Zduńska Wola sprawuje Inspektor Ochrony Danych Kamila 

Bułeczka dostępna pod adresem e-mail: iod@ugzw.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku 

prawnego, a także podmioty z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany odrębnymi przepisami prawa. 

6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z odrębnych przepisów prawa i jest warunkiem wydania zawiadomienia 

o numerze porządkowym nieruchomości. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożność rozpatrzenia wniosku.   

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


