
  

 

 
 Police, dnia ............................... 

 

DRUK WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI 

 

............................................................. 
(imię, nazwisko) 

............................................................. 
(ulica, nr domu, lokalu) 

............................................................. 
(kod pocztowy, miejscowość)  

............................................................. 
(PESEL )  

............................................................. 
(nr telefonu)             

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
 

 

Jako członek gospodarstwa domowego prowadzonego pod adresem:  
 

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

zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia (proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem X): 

 

potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia                     

5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,  

 

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w w/w ustawie, 

 

potwierdzającego, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest zgodne  

z art. 2 ust. 1 w/w ustawy (dotyczy wnioskodawcy uprawnionego do dodatku węglowego w sytuacji, gdy 

nie złożył on wniosku o wypłatę tego dodatku).  

W przypadku zaznaczenia tego punktu należy wypełnić Załącznik. 

 

……………………………………………… 

        (data i podpis) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ani ja, ani inny 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 określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 

ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

        ……………………………………………… 

        (data i podpis) 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 

§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
 

        ……………………………………………… 

        (data i podpis) 

 



 

 

 
Informacja  

dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Burmistrz Polic  

72-010 Police 

ul. Stefana Batorego 3. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:  

Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311830. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez 
Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy z dnia 27 października 2022 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, 

jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy. Pani/Pana dane osobowe 

będą udostępnione Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Policach w celu weryfikacji wniosku. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu 

utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w  

przypadkach określonych w przepisach RODO. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 

wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie 

wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.   

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

procesie profilowania. 
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