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Łubniany, dnia …………………………..2022r. 

Zarejestrowano  

pod nr………………….. 

Wójt Gminy Łubniany 

 

Wniosek  

O zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowego 

w okresie do 31 grudnia 2022 r. 

 

Dane dotyczące wnioskodawcy (proszę o wypełnienie W I E L K I M I  L I T E R A M I): 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL 

 

           

 

04. Numer telefonu 05. Adres poczty elektronicznej 

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

 

2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz 

którego dokonywany jest zakup preferencyjny.  

01. Miejscowość i kod pocztowy 

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

02. Ulica (jeśli dotyczy) 

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

03. Numer domu 04. Numer mieszkania 

…................................................................................................................................................. 
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3. Na podstawie art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 poz. 2236), 

składam wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego(węgla)  w ilości: ……………. 

(maksymalnie 1,5 tony). 

 

Preferowany rodzaj paliwa stałego (zaznacz X właściwą treść): 

       węgiel *             ekogroszek/groszek *   
 

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

 

4. Oświadczenia wnioskodawcy (zaznacz X właściwą treść): 
Oświadczam, że ani ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

dokonywany jest 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. 

 

Oświadczam, że nabyłem/nabyłam lub inny członek mojego gospodarstwa domowego nabył paliwo 

stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, 

w ilości W ILOŚCI  …………………….. 

 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) składam 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikający z art. 

233 § Kodeksy karnego – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 

 
                                                                                                   …………………………………………………………  

                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Wniosek można składać w następujący sposób: 

1. osobiście w Urzędzie Gminy Łubniany w pok. Nr 8 (parter) lub w sekretariacie Urzędu; 
2. pocztą elektroniczną przez ePUAP, https://epuap.gov.pl ; 
3. na adres: wnioski@lubniany.pl wyłącznie opatrzone podpisem elektronicznym (profil 

zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny). 

https://epuap.gov.pl/
mailto:wnioski@lubniany.pl
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z postępowaniem w sprawie weryfikacji wniosku o zakup węgla –  

na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  
dla gospodarstw domowych 

Na podstawie art. 13 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 (“RODO") informujemy, że; 

ADMINISTRATOR 
DANYCH 

OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,                             

46-024 Łubniany, tel. 77 427 05 33, adres e-mail: ug@lubniany.pl. 

INSPEKTOR  
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i 
realizacji swoich praw poprzez adres e-mail; iod@lubniany.pl  lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora. 

 
 
 

CELE 
PRZETWARZANIA 

 I PODSTAWA 
PRAWNA 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ustawowych 
obowiązków Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem 
w sprawie weryfikacji wniosku o zakup, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz 
gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego 
dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, ustawy z dnia 5 sierpnia o 
dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

 
 
ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty prowadzące skład węglowy na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych mogą być 

również organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a 

także  podmioty świadczące usługi informatyczne.  Nie przekazujemy Pani/Pana danych 

osobowych poza teren Polski. 

 
OKRES 

PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 
 

 
PRAWA 

PODMIOTÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi 

przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych) –   w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane 

niezgodnie  z prawem. 

INFORMACJA                         
O DOWOLNOŚCI                
LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 

będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

 

INFORMACJA                        
O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



4 
 

WERYFIKACJA WNIOSKU NR ………………………………. 

O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

(wypełnia Urząd Gminy Łubniany) 

 
 

1. WERYFIKACJA WNIOSKU przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach  
 

Potwierdzam, że gospodarstwu domowemu, w skład którego wchodzi wnioskodawca,  

wypłacono dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 

r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz.1692 z późn. zm). 

Potwierdzam, że pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz 

gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca. 

 Potwierdzam, że wnioskodawca nie złożył wniosku o wypłatę dodatku węglowego. 

 

 

            ………………………………………………………                          ………………………………………………… 
                                (Pieczęć urzędowa)                                                 (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

2. WERYFIKACJA WNIOSKU w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
  
Potwierdzam złożenie obowiązkowej deklaracji CEEB wnioskodawcy w ustawowym 

terminie.  

 Obowiązkową deklarację CEEB złożono po upływie terminu ustawowego, tj. 

……………………………………………………  

 

 Brak Obowiązkowej deklaracji CEEB w ewidencji.  

 

 

                                                   ………………………………………………… 
                                                               (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

3. ZATWIERDZENIE WNIOSKU PRZEZ WÓJTA GMINY ŁUBNIANY LUB OSOBY 
UPOWAŻNIONEJ: 

 

Na podstawie danych przedstawionych we wniosku i ich weryfikacji przez uprawnione osoby, 

niniejszy wniosek: 

 Zatwierdzam, dnia  …………………………………………. 

 

 

 Nie zatwierdzam, dnia …………………………………….. 
 

                                          ……………………………………………………………………………… 
                                                     (podpis Wójta Gminy Łubniany lub osoby upoważnionej) 

 


