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

       (miejscowość, data) 
.............................................................. 
                         (nazwisko i imię albo nazwa) 

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

                    (adres albo siedziba wnioskodawcy) 

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

 

 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

potwierdzającego wypłacenie na rzecz mojego gospodarstwa domowego  

dodatku węglowego/ pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz mojego 

gospodarstwa domowego dodatku węglowego* w roku 2022 

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236 tj.), wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz mojego gospodarstwa domowego dodatku węglowego / pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku o wypłatę na rzecz mojego gospodarstwa domowego dodatku węglowego*   

 

 

 

.................................................... 
         (podpis) 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

 oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 

przypadający na rok 2022 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony  

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Milejczyce 

ul. Szkolna 5 

17-332 Milejczyce 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 zakup preferencyjny paliwa stałego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z                                          

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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, 

s.1 z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Milejczyce reprezentowana przez Wójta (ul. Szkolna 5,                      

17-332 Milejczyce; nr tel.: 85 657 90 70, e-mail: gmina@milejczyce.pl) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w  celu realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia 

potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego/pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku o wypłatę  na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego w roku 2022, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

c Rozporządzenia RODO, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236). 

W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikających z 

obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa np. organy 

kontrolujące oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora na podstawie stosownych 

umów. 

5) Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały 

zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, które określa okresy 

przechowywania dokumentacji bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich 

przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody. 

6) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

      a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

      b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

      c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

      d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

      e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym 

jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa 

 

 

 



Załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia  

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany oświadczam, że 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 1,5 tony. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny. 

 

 
  ……………………………………… 

(czytelny podpis) 

 


