
WÓJT GMINY GOWOROWO 

Realizator:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie  

ul. Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo 

 

OŚWIADCZENIE 

 
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 
               Oświadczam że: 

- zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępnej w 

siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie. 

 

- zostałem poinformowany, że zgodnie z art. 2 ust. 17 i 18 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) -  przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku węglowego 

nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego 

dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego 

na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty 

elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał 

adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu 

informacji o przyznaniu dodatku węglowego. 

 

            Goworowo, dnia ……………………                                                     ……….………………………… 
                                                        (podpis wnioskodawcy) 
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