
Wnioskodawca:  

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

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

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

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

.................................................................. 

(nr telefonu)             Wójt Gminy Stary Zamość 

        Stary Zamość 6 

        22-417 Stary Zamość 

         

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 (miejscowość, nr domu):  
 

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

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

 

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. 

 

Zaświadczenie jest mi potrzebne do okazania przy składaniu wniosku o zakup węgla  

w ilości ......................ton. 

 

Wnioskodawca (proszę zaznaczyć właściwe pole): 

  

dokonał już zakupu preferencyjnego w ilości ……….. ton paliwa stałego nabytego w ramach tego 

zakupu 
 

nie dokonał zakupu preferencyjnego. 
 

 

 

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

           (miejscowość)    (data)           (podpis wnioskodawcy) 



         

 

 

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.  
 

 

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) 

 

 

 

Szczegółowa klauzula informacyjna 

 

przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o zakup preferencyjny węgla kamiennego 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Stary Zamość, 

Adres: Stary Zamość 6, 22- 417 Stary Zamość, kontakt telefoniczny: tel. 84 616 42 31, 

email: gmina@staryzamosc.pl  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@staryzamosc.pl 

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wniosku o zakup preferencyjny węgla 

kamiennego 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

4. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy 

podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów 

dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

a. do dostępu do swoich danych; 

b. do sprostowania swoich danych; 

c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości 

rozpatrzenia wniosku. 

 

Podstawy prawne: 

 Rozporządzenie 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 – RODO). 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

  Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. 
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