
                                                                                                   Dąbrowa, dnia ………………………… 2022 r. 

…………………………………………………. 

imię i nazwisko 

 

…………………………………………………..  

adres gospodarstwa domowego 

na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny 

                                                

                                                                                                   Wójt Gminy Dąbrowa 
 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (WĘGLA)  

W OKRESIE DO 31 GRUDNIA 2022 r. 

 

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 

       węgiel              ekogroszek      
                                                                               

Mój adres poczty elektronicznej lub nr telefonu:  ………………..……………………………………………………………………….. 

 

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  …………………….. 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO   

PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE 

 

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. 

 

 

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

                                                                                                            (podpis osoby upoważnionej) 



 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbrowa 49-120 Dąbrowa  

ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) zgodnie  

z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm.), przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a ich przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonywania powierzonych nam obowiązków.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku podejrzenia  

o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej www.bip.gminadabrowa.pl w zakładce „Urząd Gminy - Ochrona Danych Osobowych”  

http://www.bip.gminadabrowa.pl/2961/2531/ochrona-danych-osobowych.html 

 

http://www.bip.gminadabrowa.pl/
http://www.bip.gminadabrowa.pl/2961/2531/ochrona-danych-osobowych.html

