
 

 

                                                                                                     Rybnik, dnia …......................... 

.............................................................                                                            
(imię, nazwisko) 

............................................................. 
(ulica, nr domu, lokalu) 

............................................................. 
(kod pocztowy, miejscowość) 

............................................................. 
(PESEL ) 
............................................................. 
(nr telefonu)            

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 

Dział Świadczeń Rodzinnych 

ul. Raciborska 20 

44 – 200 Rybnik 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 

Jako członek gospodarstwa domowego prowadzonego pod adresem: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

dla którego wniosek o wypłatę dodatku węglowego został złożony przez 

……………………………………..…….….. PESEL ……………………….….. zwracam się z 

prośbą o wydanie zaświadczenia (prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem x):   

 

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

 o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego, w 
skład którego wchodzę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 

 potwierdzającego, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, w skład 
którego wchodzę jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym. 

 

 

 

……………………………………………… 

                     (data i podpis) 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ani ja, ani inny 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 określona w 
przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

                                                                         

……………………………………………… 

        (data i podpis) 



 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
 

 

                                                                                

……………………………………………… 

     (data i podpis) 
 

Odbiór zaświadczenia (proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem x): 

 

 Osobiście 

 Pocztą na wskazany adres 
 

 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W SPRAWIE WYDANIA 

ZAŚWIADCZENIA W CELU ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO 
 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach, które wynikają z przepisów prawa. Przetwarzane będą tylko takie 
dane, które są konieczne, żeby załatwić Pani/Pana sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. 
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza Rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 
późn. zm.), zwane dalej RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 
 

 

Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. 
Żużlowa 25, 44-200 Rybnik, adres e-mail: ops@opsrybnik.pl.   

 

Inspektor Ochrony 
Danych 

(IOD) 

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej: iod@opsrybnik.pl lub pisemnie na 

adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik. 

  
 

Cel przetwarzania 
danych i podstawa 

prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia w celu zakupu 
preferencyjnego paliwa stałego. 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania będzie 
brak możliwości wydania  zaświadczenia. 

Okres przechowywania 
danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one 
zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej. 

 
 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone przez przepisy prawa.  

 
Pani/Pana prawa 

1) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO; 
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania zawarte w art. 18 RODO; 
4) prawo do wniesienia sprzeciwu- art. 21 RODO. 

 

 

 

        Zapoznałem/am się z powyższymi  

                                                                                                                                     informacjami. 

 

 

        ……………………………………………… 

mailto:iod@opsrybnik.pl

