
 

Słubice, ………………………… r.  

 

 

BURMISTRZ SŁUBIC 

UL. AKADEMICKA 1 

69-100 SŁUBICE 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA 

 

 

1) imię i nazwisko wnioskodawcy - …………………………………………………………………………… 

 

2) adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny - ………………………………………………………………………………………………… 

 

3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy – …………………………………………… 

 

4) określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego - …………………………………………………………………………………… 

 

5) informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa 

stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego - 

………………………………………………………….      

6) 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 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (1500 kg) 

 

7) oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art.233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

…………………………………… 

Podpis wnioskodawcy 

Odbiór zaświadczenia (proszę zaznaczyć właściwe pole): 

osobiście 

 

pocztą na wskazany adres 



 

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, w imieniu 
której działa Burmistrz. 
- Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: 
inspektor@slubice.pl 
- Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa oraz na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) i lit.c) RODO. 
- Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu 
określonym w niniejszym wniosku. 
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych 
osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe na zlecenie Administratora. 
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a 
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa. 
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:  
prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania 
usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Wniosek 
bez podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzony. 
- Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane 
do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

 

 

…………………………………… 

Podpis wnioskodawcy 

 

 

Adnotacje organu (dotyczy zakupu węgla do 31 grudnia 2022 r.) 

W wyniku weryfikacji przeprowadzonej na podstawie niniejszego wniosku i przeglądu posiadanych przez 

organ ewidencji zaświadcza się, iż  Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do dodatku węglowego: 

□ dodatek wypłacono 

□ wniosek o wypłatę dodatku rozpatrzono pozytywnie 

□ wnioskodawca nie złożył wniosku o wypłatę dodatku ale dokonał zgłoszenia w CEEB głównego źródła 

ogrzewania wskazując, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 

osoba fizyczna (Wnioskodawca) jest zgodne z art. 2 ust.1  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku 

węglowym* 

 

 

…………………………………… 

Podpis weryfikującego wniosek 

* w kratce oznaczyć właściwą opcję 


