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Wpłynęło ………………….……….. godz. …………………….. 

 

 

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTW DOMOWYCH 
 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 

przez gospodarstwa domowe składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie  

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

 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .     

 

WÓJT GMINY GRYBÓW 

za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Grybowie ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów 
 

CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

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

 

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

 

ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY: 

 

1) Gmina / dzielnica …………………….……………………………………………………………………………….. 
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2) Kod pocztowy     

3) Miejscowość …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Ulica ………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 
 

5) Numer domu ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Numer mieszkania ……………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8) Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 

Węgiel kamienny: 

GRUBY - ilość …………….. ton 

 

EKOGROSZEK/GROSZEK – ilość …………… ton 

 

 

 

3. INFORMACJA O DOKONANYM ZAKUPIE PREFERENCYJNYM: 

 

Dokonano już zakupu:  

             

GRUBY  - ilość ……………………..  ton 

 

EKOGROSZEK/GROSZEK -ilość ………………… ton  

 

Nie dokonano zakupu 

 

  -    
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CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIA 
  

Oświadczam, że:  

1) 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 maksymalnie 1,5 tony do dnia 31 

grudnia 2022 roku.  

2) Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1 

 

 

 

 

………………………….………  …………….………………  ……………….………………….…………… 
          (miejscowość)                  (data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Adnotacja urzędowa przyjmującego wniosek: 

 

Wnioskodawca  

spełnia 

 

nie 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). 

 

Zweryfikował/a: 

 

 

……………………………………………………………. 

Data i podpis  

……………………………………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej 

                                                 
1 Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.10 ust. 2 

ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

Dz.U. z 2022 poz. 2236).  
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej „RODO”), 
Urząd Gminy w Grybowie, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grybów 33-330 Grybów 
Jakubowskiego 33 tel.: 18 445-02-04 
2.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych Piotr 
Śpiewak tel.: 793 33 12 12 e-mail: iod@gminagrybow.pl  lub pisemnie Inspektor Ochrony Danych, 
adres 33-330 Grybów Jakubowskiego 33 
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Grybowie; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Grybów; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną. 
6) Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
- żądania ich sprostowania, 
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
UWAGA*: 
Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być 
zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w 
postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje 
się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono 
administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, pisząc na adres 
urzędu lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres ug@gminagrybow.pl 
7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 
z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Grybów. 
Organem właściwym dla ww. skargi jest: 
Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 

 
 

mailto:iod@gminagrybow.pl

