
 

 

   
  

  
  

     
 

   
       

 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 
1894/2022Wójta 
Gminy Lubin 
z dnia 17 listopada 2022r. 

WÓJT GMINY LUBIN 
(oznaczenie organu do którego składany jest wniosek) 

 
WNIOSEK  O  ZAKUP  PREFERENCYJNY P ALIWA  STAŁEGO  

CZĘŚĆ  A  –  WYPEŁNIA  WNIOSKODAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Imię i  Nazwisko  

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

       

3  Adres  poczty  elektronicznej /   numer  telefonu  wnioskodawcy  

4  Określenie  ilości  paliwa  stałego,  o  zakup  której  występuje  wnioskodawca   
w  ramach zakupu  preferencyjnego–  maksymalnie,  łącznie  1  500  kg n a  każdy  okres:  

a  dotyczy  zakupu  do  dnia 31grudnia  2022  r.                              kg  (max.  1500  kg)  

b  dotyczy  zakupu  od  dnia 1  stycznia 2023  r.                              kg (max.  1500  kg)  

właściwe  zakreślić  

orzech/  kostka**  groszek/  ekogroszek  **  miał  **  

(**  Rodzaj  i  jakość  paliwa  stałego  oraz  certyfikat  będzie  zależne  od  dostępności   
u  podmiotów wprowadzających  do  obrotu)  

5  Czy  wnioskodawca  dokonał  już  zakupu  preferencyjnego  paliwa  stałego?  

(właściwe  zakreślić)  

Tak  /  Ilość paliwa  stałego  nabytego  w  ramach  zakupu  preferencyjnego   

Nie  
 
6  Oświadczenie:  

Oświadczam, że ja (wnioskodawca) 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 określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 

ust. 2: 

□ pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w przypadku gdy wniosek dotyczy 

zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

□ pkt 1 i 2 łącznie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w przypadku gdy wniosek 

dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

(miejscowość, data) (czytelny podpis wnioskodawcy) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja  dla  wnioskodawcy:  
Wypełniony  wniosek  można  składać  w  wersji:  

 papierowej  - Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie ul.  Księcia  Ludwika  I  3  
 elektronicznej  wyłącznie  za  pośrednictwem  platformy:  e  PUAP  (wówczas  należy  opatrzyć  

je  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym  lub  uwierzytelnić z  wykorzystaniem profilu  
zaufanego).  

Obowiązek  informacyjny  stosowany  w  związku  z przetwarzaniem  danych  
osobowych (preferencyjny  zakup  paliw  stałych)  

•  Administratorem  Pani/Pana  danych   osobowych   jest    Gminny    Ośrodek   Pomocy    
Społecznej    w    Lubinie,  ul.  Księcia Ludwika I  nr  3,  59-300  Lubin.  

•  W  sprawach  związanych  z  Pani/Pana  danymi  osobowymi  proszę  kontaktować  się   
z  Inspektorem  Ochrony  Danych  (IOD):  e-mail:  iodo@amt24.biz.  

•  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  prowadzenia  postępowań  
dotyczących  wniosku  o  zakup preferencyjny  węgla oraz  wydawania  związanych  z  tym  
zaświadczeń.  

•  Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych jest:  
-art.  6  ust.1  lit.  c)  RODO  –  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  
obowiązku  prawnego ciążącego  na  administratorze,  

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

•  Odbiorca  lub kategorie  odbiorców:  podmioty  upoważnione  na  podstawie  
zawartych umów  powierzenia  oraz uprawnione na  mocy  obowiązujących  
przepisów  prawa.  

•  Pani/Pana dane  osobowe będą  przechowywane przez  okres  niezbędny  do 
realizacji  celu dla jakiego  zostały  zebrane.  W  szczególności  dane  mogą  być  
również  przetwarzane  przez  wynikający  z  przepisów  prawa  okres związany   
z  dochodzeniem i  przedawnieniem  roszczeń.  

•  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  poddawane  zautomatyzowanemu  
podejmowaniu  decyzji, w   tym  również profilowaniu.  

•  Posiada Pani/Pan  prawo do  edycji,  wglądu,  informacji  o  źródle pozyskania,  
sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a  także  prawo  do  bycia  zapomnianym,  chyba  że  
w  przepisach  prawa  wyraźnie  wskazano  inaczej  lub  żądanie  stoi  w  sprzeczności   
z  prawnie uzasadnionym  interesem  Administratora.  

•  Ma  Pani/Pan prawo  do  wniesienia  skargi do  organu nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu  
Ochrony  Danych  Osobowych ul.  Stawki 2,  00-913 Warszawa.  

•  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  oraz  organizacji  
międzynarodowych.  

•  Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  
•  Konsekwencją  niepodania  danych  będzie  brak  możliwości  realizacji  wniosku.  

 
 
 
.  

podpis  wnioskodawcy  

mailto:iodo@amt24.biz


 

 

 
    

 
   

 

 
 

      
 

     
    

     
    

     
          

       

    

     
      

     
   

    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
                                                                           

 

CZĘŚĆ  B  –  WYPEŁNIA  UPOWAŻNIONY  PRACOWNIK  –  WERYFIKACJA WNIOSKU 
 O  ZAKUP  

Weryfikacja wniosku Spełnianie kryterium* 

właściwe zaznacz X 

Uwagi 

Szczegółowa 
weryfikacja: 

Wniosek złożyła uprawniona osoba fizyczna w 
gospodarstwie domowym 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy do dokonania 
zakupu preferencyjnego jest uprawniona 
osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, 
która spełnia warunki uprawniające do 
dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 
ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 
dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) 

TAK NIE --------

wypłacono na rzecz gospodarstwa domowego, 
w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatek 
węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek 
o wypłatę na rzecz tego 
gospodarstwa domowego dodatku węglowego 

TAK NIE 
Nie 

dotyczy 

Wniosek  zweryfikowano        
(pozytywnie/negatywnie) 

(data, pieczęć i podpis upoważnionego pracownika) 
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