
 

Gmina Janów Podlaski 

ul.Bialska 6A 

21-505 Janów Podlaski 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - WĘGLA 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

UWAGA! 

Informacje i oświadczenie złożone we wniosku o zakup składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia  

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. 

 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

Imię 

Nazwisko 

 

Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny: 
 

Kod pocztowy Miejscowość 

Ulica 

Nr domu Nr mieszkania Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej  

 

 
 

Wnoszę o zakup węgla w ilości ……………………… ton. 
 

Informuję, że już dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości ……… ton/ nie dokonałem 

zakupu preferencyjnego*. 
*niepotrzebne skreślić 
 

Oświadczam, że ani 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 zł brutto za tonę w ilości co 

najmniej takiej jak: 

a) 1,5 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. 

b) 1,5 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Janów Podlaski, dnia ………………………………    …………………………... 
      (podpis wnioskodawcy) 

 

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK – WERYFIKACJA PRZEZ 

GMINĘ WNIOSKU O ZAKUP 

 
     złożony wniosek o dodatek węglowy  

 

� wypłacony dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 

wnioskodawca 

� pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, 

w skład którego wchodzi wnioskodawca 

 



 

� nierozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład 

którego wchodzi wnioskodawca - główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało 

zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a 

ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 

o centralnej emisyjności budynków 

� brak prawa do dodatku węglowego 
 

      niezłożony wniosek o dodatek węglowy 
 

główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 
 

� tak 
 

� nie 
 

Janów Podlaski, dnia …………………………………………   ………………………………... 
(pieczątka i podpis pracownika) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane 

kontaktowe:  

• adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski,  

• e-mail: ug@janowpodlaski.pl,  

• telefon: (83) 341 30 73. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 

adresem siedziby administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub 

telefonicznie pod numerem telefonu (83) 341 30 73. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia „RODO”, 

w związku z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych w celu wypełnienia obowiązku administratora polegającego 

na sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego węgla gospodarstwom domowym położonym na 

terenie gminy Janów Podlaski. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora na 

podstawie stosownych umów powierzenia, m.in. dostawcy usług w zakresie serwisu i nadzoru 

oprogramowania wykorzystywanego u administratora. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia, w tym 

weryfikacji wniosku, a po jego rozpatrzeniu przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych u administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO 

(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania 

kopii tych danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 

rozporządzenia „RODO”, 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 rozporządzenia „RODO”, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia 

„RODO”. 

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości jego realizacji, tj. jego 

rozpatrzenia i preferencyjnego zakupu. 

9. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania.  

10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 


