
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA - EKOGROSZEK 

CZĘŚĆ I 

I. ORGAN DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP 

PREFERENCYJNY WĘGLA: 

WÓJT GMINY WÓLKA 

JAKUBOWICE MUROWANE 8 

II. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię (Imiona) ……………………………………………………………………………….. 

Nazwisko …………………………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu ………………………….. Adres e-mail: …………………………………… 

III. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO 

DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP 

PREFERENCYJNY 

Miejscowość ………………………………………………………………………………… 

Ulica ………………………………………… nr domu ……….. nr mieszkania ………….. 

IV. WNIOSKOWANE ZAPOTRZEBOWANIE I RODZAJ PALIWA STAŁEGO  

W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W OKRESIE – maksymalnie 1,5 

tony na każdy okres: 

 
ilość ton od dnia  

1 stycznia 2023 r. 

01. EKOGROSZEK  

 

  

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna  

w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku 

węglowego. Weryfikacji niniejszego wniosku dokonuje się poprzez sprawdzenie,  

czy wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony  

lub czy istnieje prawo do złożenia takiego wniosku.  

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny składa  

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

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



 

V. INFORMACJA CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO  

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego na rzecz, którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, · 

co najmniej 3,0 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.* 

 

CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIA  

  

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

na potrzeby zakupu preferencyjnego. 

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce celem weryfikacji prawa do dodatku 

węglowego. 

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku do podmiotu zajmującego się dystrybucją paliwa stałego w celu sfinalizowania 

zakupu.  

 

 

………………………… ……………………………… ……………………………. 

(miejscowość)   (data wypełnienia wniosku)     (podpis wnioskodawcy) 

 

  

 



KARTA INFORMACYJNA 

dotyczy czynności, gdy dane są przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. Zgodnie  

z art. 13 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 119, s. 1) (dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Wólka – Wójt Edwin Gortat  

z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin, tel.81 478 17 50, adres e-mail: 

gmina@wolka.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail: iodo@wolka.pl, adres  

do korespondencji: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.  

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie  

z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym u Administratora.  

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym u Administratora. 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym u Administratora. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – 

z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych 

osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w tym profilowania na podstawie tych 

przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administratorowi nie wolno przetwarzać 

danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 

do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 

lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów 

obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym u Administratora. Konsekwencją niepodania danych  

jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  

lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 10. Pana/i dane osobowe   

nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). 

11. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej.  

12. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący u Administratora dostępny  

jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Wólka. 

 

 

……………………………………. 

(data i podpis wnioskodawcy)  

 

  



 

Wypełnia Urząd 

 

I. WPŁYW WNIOSKU DO URZĘDU 

 

Data i godzina złożenia wniosku ………………………………… ……………………... 

 

 

(data: dd/mm/rrrr)  (godzina: hh/mm) 

 

II. WERYFIKACJA DODATKU WĘGLOWEGO 

 

 

 na rzecz gospodarstwa domowego w skład, którego wchodzi wnioskodawca 

wypłacono dodatek węglowy lub  

 na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę 

dodatku węglowego lub  

 na rzecz tego gospodarstwa domowego nie złożono wniosku o wypłatę dodatku 

węglowego, ale dokonano pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków do złożenia 

wniosku o dodatek węglowy.  

………………………………………………… 

(data i podpis osoby weryfikującej) 

 

III. WERYFIKACJA WNIOSKU 

 

 Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego, ponieważ:  

 Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego (nie spełnia żadnego  

z wyżej wymienionych warunków), lub w pkt 4 oświadczył o nabyciu większej ilości 

paliwa stałego niż dopuszczone ustawą i nie ma prawa nabycia paliwa po cenie 

preferencyjnej.  

 

………………………………………………… 

(podpis osoby weryfikującej wniosek) 

 


