
 

 

 

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa węglowego dla gospodarstw domowych 
na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych” (Dz.U. 2022 poz. 2236) 

 

Burmistrz Strumienia 
Organ do którego składany jest wniosek 

 

Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, a pola wyboru należy zaznaczyć  „X”. 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 

1) Imię (imiona) …………………………… 

 

2)   Nazwisko ………………………………… 

3) Numer PESEL: ……………………………… 

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

 

1) Miejscowość i kod pocztowy 

 

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

2) Ulica  3) nr domu/nr lokalu 

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

4)  nr telefonu 5) adres poczty elektronicznej 

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

3.  Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

      preferencyjnego na sezon grzewczy 2022/2023 z podziałem na dwa okresy: 

Okres I – do 31.12.2022r 

Okres II – od 01.01.2023r do 30.04.2023r 

w ilości nieprzekraczającej 1500 kg  na każdy okres:  

Pole 

wyboru* 

Rodzaj paliwa 

węglowego 

Ilość paliwa w kg 

na okres I 

(do dnia 31.12.2022 r.) 

Ilość paliwa w kg 

na okres II 

(od 01.01.2023 do dnia 

30.04.2023 r.) 

 Ekogroszek/groszek    

 Orzech/Kostka   

* Wstaw „X” w polu wyboru rodzaju paliwa 

 

UWAGA: Dostępność węgla nie zależy od Gminy Strumień. Informacja o pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku będzie przekazana telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozytywna 

weryfikacja wniosku nie gwarantuje jednak dostępności węgla bezpośrednio po uzyskaniu 

informacji o pozytywnej weryfikacji. To znaczy, że nawet jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony 

pozytywnie – nie można z takim wnioskiem jechać prosto do składu po węgiel! 

 



 

 

 

 

4.   Informacja czy wnioskodawca dokonał preferencyjnego zakupu paliwa     

 węglowego  

 Tak,  w ilości ……………………. kg  

 Nie 

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

dokonywany zakup preferencyjny, 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 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 (Dz.U. 2022 poz. 2236). 

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) 

 

UWAGA: 
 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Strumieniu w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej poprzez: Elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, nazwa odbiorcy: Gmina Strumień, 
adres skrzynki:  /n0d766uels/skrytka. 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 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 zwanym w dalszej części RODO Urząd Miejski w 

Strumieniu informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Urząd Miejski w Strumieniu ul. 

Rynek 4, 43-246 Strumień, tel. 33/ 85 70 142; 2) w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa 

danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl,   

tel. 33/85 70 142,   jak   również   z   pracownikami   bezpośrednio   zaangażowani w załatwienie Państwa sprawy; 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku na zakup paliwa stałego, w związku z ustawą o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- 

wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych. 4) odbiorcami danych osobowych będą 

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5) dane osobowe 

przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub przepisów 

szczególnych; 6) posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Jednocześnie informuję, że niektóre 

prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub 

przepisów szczególnych; 7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) podanie danych objętych formularzem jest wymogiem ustawowym, ich nie podanie skutkuje brakiem danych 

niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Wniosku o preferencyjny zakup paliwa węglowego dla gospodarstw 

domowych. 


