
 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WYPŁACENIE NA 

RZECZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO DODATKU WĘGLOWEGO 

 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczyć  

 

1. Organ do którego składany jest wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie 

na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego: 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEMCZA 

RYNEK 10 

58-230 NIEMCZA 

 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

2.1. Imię (imiona): 

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

2.2. Nazwisko: 

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

3. Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany 

zakup preferencyjny: 

3.1. Gmina 

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

3.2. Miejscowość, kod pocztowy 

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

3.3. Ulica    3.4. Nr domu    3.5. Nr mieszkania 

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

3.6. Nr telefonu      3.7. Adres poczty elektronicznej 

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

4. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego? 

TAK – proszę podać ilość: ……………………………. 

NIE 

 

 

  

X 



Oświadczenia i informacje o przetwarzaniu danych osobowych: 

Oświadczam, że ja ani żaden 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 

2000,00 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 dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 

2022 r., poz. 2236).  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  

  

 

 

……………………………..  ……………………………. 

    (miejscowość i data)          (podpis wnioskodawcy) 

 

 
 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych wnioskującego: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i ust. 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, informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Niemcza 

reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza, kontakt telefoniczny: 748376265, poczta e-mail: 

sekretariat@um.niemcza.pl adres strony internetowej http://www.um.niemcza.pl/ adres na platformie EPUAP: /l4r0h2i7wk/skrytka    

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan skontaktować za 

pomocą adresu poczty e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl lub za pomocą numeru telefonu (+48)693337954 lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust.1 lit. c RODO), 

wynikającego z ustawowych zadań gminy tj. w celu przyjęcia i rozpatrywania wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie 

na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,  

wynikającego z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

Podanie danych jest niezbędne dla realizacji świadczenia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora 

znajdziecie Państwo pod wskazanym adresem strony internetowej: http://www.um.niemcza.pl/  

 

 

 

 

http://www.um.niemcza.pl/

