
Wójt Gminy Chlewiska 

podmiot realizujący: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach 
ul. Czachowskiego 47 26-510 Chlewiska 

tel. 47 628 70 53 w. 45,46, 38 

e-mail; gopschlewiska@tlen.pl  
 

 

Załącznik do  

Zarządzenia Nr 0050.111.2022 

z dnia 9 listopada 2022 r. 

 

 

 

 

Chlewiska, dnia ............................... 

.............................................................                                                            

(imię, nazwisko) 

 

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

 

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

 

............................................................. 
(PESEL )  

 

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

 

 

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:  

 

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

zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia (proszę zaznaczyć właściwe pole): 

 

potwierdzającego wypłacenie 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 dodatku węglowego, o którym mowa w w/w ustawie, 

 

potwierdzającego, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest zgodne  

z art. 2 ust. 1 w/w ustawy (dotyczy wnioskodawcy uprawnionego do dodatku węglowego w sytuacji, gdy 

nie złożył on wniosku o wypłatę tego dodatku).  

W przypadku zaznaczenia tego punktu należy wypełnić Załącznik do wniosku. 

 

……………………………………………… 
          (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gopschlewiska@tlen.pl


 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.-  Kodeks karny i oświadczam, że ja ani żaden 

członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego składam wniosek o wydanie 

zaświadczenia, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, 

po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1500 kg do dnia 31 grudnia 

2022 roku oraz w ilości 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 roku określonej na podstawie art. 8 

ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. 
 
 

……………………………………………………………………………………………. 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

Zapoznałem się z treścią art.  233 §  6 kodeksu karnego, stanowiącego, że przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, 
która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. 

Przepisy art. 233 § 1-3 oraz 5 kk stanowią:.  

§ 1 Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną 

grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§  2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego 

o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

§  3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub 

odpowiedzi na pytania. 
§  5.  

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 

1)fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie 

sprawy, 

2)sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby 

nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. 

 

……………………………………………………………………………………………. 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 
Odbiór zaświadczenia (proszę zaznaczyć właściwe pole): 

osobiście 
 

pocztą na wskazany adres 

 

 

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

W celu realizacji postanowień art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 

2016/679 z 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 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@chlewiska.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia przez Państwo deklaracji dotyczącej zakupu 

węgla po cenach preferencyjnych. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na deklaracji osób 

zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w 

pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. 

10) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że 

wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać 

przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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