
URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 ZDZIESZOWICE

                                                                                     BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
………………………………………………………………………

                                                                                       (organ, do którego składany jest wniosek)

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH1

Instrukcja wypełnienia: wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, a pola wyboru zaznaczyć X

1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1.1 Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanym dalej „Wnioskodawcą”:

Imię (imiona):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu:

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

1.2 Adres zamieszkania, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego 
dokonywany jest zakup preferencyjny: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu/ mieszkania)

2. OKREŚLENIE ILOŚCI ORAZ RODZAJU PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO SKŁADANY JEST 
WNIOSEK: 

Rodzaj:  ORZECH            GROSZEK         

Ilość:  …………………..ton, do dnia 31.12.2022 r.    ilość: …………………………….ton, od dnia 01.01.20232 r.

3. DODATKOWA INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM 
3.1 Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego? 

TAK               NIE  

3.2 Jeśli tak, to jaką ilość paliwa stałego nabyto w ramach tego zakupu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Gospodarstwo domowe: Zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie 

tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. 

2 Konieczność ponownego złożenia wniosku na zapotrzebowanie węgla po 1 stycznia 2023 r. będzie ogłoszone w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Zdzieszowice: bip.zdzieszowice.pl



3.3 OŚWIADCZAM,  że wnioskodawca ani żaden członek 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 zł bru5o za tonę w ilości3co najmniej takiej jak określona w przepisach

wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 (Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw

domowych z dnia 27 października 2022 r.): 

a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31.12.2022 r.,

b) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 01.01.2023 r.

3.4  OŚWIADCZAM,  że  informacje  przedstawione  we  wniosku  o  zakup  składam  pod  rygorem

odpowiedzialności karnej.

Składanie fałszywych oświadczeń - art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

……………………………………………..                    ………………………………………………..               ………….…………………………. 
              miejscowość        data                       podpis 

……………………………….………………………
                                                                                                                                                       (data, czytelny podpis wnioskodawcy)      

3 Planowana ilość to max 1,5 tony w każdym okresie 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym  informujemy  Cię,  że  w  celu  podejmowania  czynności  związanych  z  postępowaniem

administracyjnym prowadzonym w sprawie złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw

domowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów

prawnych.

Administratorem,  czyli  podmiotem  decydującym  o  tym,  jak  będą  wykorzystywane  przetwarzane  dane

osobowe,  jest  Urząd  Miejski  w  Zdzieszowicach  reprezentowany przez  Burmistrza  Zdzieszowic,  mający  siedzibę

w Zdzieszowicach (47-330) przy ul. Bolesława Chrobrego 34. 

Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że otrzymaliśmy je od innej osoby lub

z rejestrów  publicznych.  Do  przetwarzania  wykorzystujemy  dane  osobowe  należące  do  kategorii  danych

identyfikacyjnych i adresowych.

W celu uzyskania informacji o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw

z tym związanych skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, najlepiej poprzez e-mail: iod@zdzieszowice.pl.

Wszystkie informacje, których przekazania wymaga od nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych

(RODO), dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

pod adresem  http  s  ://bip.zdzieszowice.pl   w zakładce Dane osobowe. Możesz je także uzyskać w sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy urzędu.


