
Wniosek dostępny dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego. 

 

Lubomino, dn. ……………………. 

 

Wójt Gminy Lubomino 

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego  

dla gospodarstwa domowego 

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię  

Nazwisko  

Nr telefonu lub 

adres poczty 

elektronicznej 

 

 

ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE NA RZECZ 

KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZAJU I ILOŚCI PALIWA STAŁEGO ZAKUPIONEGO NA 
PREFERENCYJNYCH WARUNKACH: 

 
Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną w gospodarstwie domowym, która 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. z 2022 r. poz. 1692 i 1967); 
 

2. Oświadczam, że ani ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz 
którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 

Gmina  

Miejscowość  

Kod 

pocztowy 
 

Ulica  

Nr domu/nr 

mieszkania 
 

SORTYMENT: 
Zakup do 31.12.2022 r. 

(max 1,5 tony) 

Zakup od 01.01.2023 r. 

(max 1,5 tony) 

GROSZEK   

ORZECH   

MIAŁ   
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ust.2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe; 
 

3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 
 
   

Miejscowość Data Podpis Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE. L 119, poz. 1) informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Lubomino 
jest Wójt Gminy Lubomino z siedzibą: ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino 
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@lubomino.pl 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, 
określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych 
regulacjach. 
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) 
 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich 
podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych 
może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji 
dobrowolności podawania danych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub 
podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia. 


