
Gryfino, dnia ............................... 

 

............................................................. 
(imię i nazwisko)     

............................................................. 
(adres zamieszkania) 

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

.......................................................................... 
(numer telefonu) 

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

 

WNIOSEK 
o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236)   
 
 
Jako członek gospodarstwa domowego prowadzonego pod adresem:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 

 
potwierdzającego, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego 
wnioskodawcy jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym  

 (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. 

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

                          (data i podpis) 
 

 

 



OŚWIADCZENIE 

(proszę zaznaczyć właściwe pole) 

 

 w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
 
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, tj. 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.; 
 
 w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 
 
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, tj. 3000 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.; 
 
 
                         
                                                                                                          …………………………………………… 
                             (data i podpis) 

 
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) 

 
Odbiór zaświadczenia (proszę zaznaczyć właściwe pole): 
 

osobiście 
 
pocztą na wskazany adres 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informacja administratora danych 

o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie 
 

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych jest: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, 74-100 Gryfino ul. Łużycka 12,  
z Administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@ops.gryfino.pl  oraz telefonicznie - 
91 416 25 27 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych mail: iod@ops.gryfino.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane : 

a) w celu wydania zaświadczenia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego uprawnionym 
mieszkańcom Gminy Gryfino, co stanowi obowiązek prawny spoczywający na Administratorze 
wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym, 

b) w celach archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego 
spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

Państwa dane będziemy przetwarzać również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach 
informatycznych. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do podejmowania wobec Państwa 
decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania o których 
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z 
powyższych aktów prawnych. Odmowa podania danych uniemożliwi wydanie rozstrzygnięcia w 
sprawie. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych lub 
przetwarzające je na zlecenie administratora (podmioty świadczące usługi informatyczne i inne). 
Ponadto dane mogą być przekazywane i udostępniane podmiotom upoważnionym z mocy prawa, gdy 
wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.   

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru 
centralnego, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym zaświadczenie nie zostało wydane. 
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy w której zostały one 
zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas wynikający z tej ustawy oraz wydanych na jej podstawie 
aktów wykonawczych. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
-  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne.  

7. Nie przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny 
ciążący na administratorze. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 
Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 
wymogiem ustawowym. Nie podanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez 
jednostkę. 

 

mailto:sekretariat@ops.gryfino.pl
https://uodo.gov.pl/

