
 
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 
Burmistrz Stronia Śląskiego 

ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA  
z przeznaczeniem dla gospodarstwa domowego 

Data wniosku  

 

 

 
 

Data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 

 
 
Numer sprawy (nadaje Urząd Miejski w Stroniu Śląskim) 

 

 

 

 

 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

IMIE I NAZWISKO* 
 

MIEJSCOWOŚĆ* 
 

ULICA* 
 

NR BUDYNKU* 
 

NR LOKALU* 
 

KOD POCZTOWY* 
 

GMINA* 
 

NR TELEFONU* 
 

ADRES EMAIL 
 

PESEL* 
 

ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY  
(proszę wypełnić w przypadku kiedy adres gospodarstwa jest inny niż podany w DANYCH WNIOSKODAWCY) 

MIEJSCOWOŚĆ** 
 

ULICA** 
 

NR BUDYNKU** 
 

NR LOKALU** 
 

KOD 
POCZTOWY** 

 
GMINA** 

 

Informacja w zakresie ubiegania się o dodatek węglowy na podstawie ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.   
Właściwe należy zaznaczyć X: 

☐ Otrzymałam/em dodatek węglowy ☐ 
Wniosek o dodatek węglowy nie został jeszcze 

rozpatrzony 

☐ 
Nie otrzymałam/em jeszcze dodatku węglowego, ale 

wniosek został rozpatrzony pozytywnie ☐ 

Nie składałam/em wniosku o dodatek węglowy, ale 

dokonałam/em zgłoszenia w zakresie głównego 

źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków (CEEB). 

OKREŚLENIE RODZAJU I ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE 
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

(maksymalna ilość paliwa stałego na sezon grzewczy w roku 2022/2023 – 3 tony z uwzględnieniem pkt 1 i 2) 
1. Do 1,5 tony gdy wnioskodawca dokonał do dnia 31.12.2022 r., zakupu preferencyjnego w pełnym limicie tj;1,5 tony  
 

2. Powyżej 1,5 tony, gdy wnioskodawca do dnia 31.12.2022 r., nie dokonał zakupu preferencyjnego albo dokonał zakupu 

preferencyjnego w ilości mniejszej niż 1,5 tony. 
 

Z uwzględnieniem powyższego pkt 1 i 2 wnioskuję o zakup paliwa stałego od dnia 01.01.2023 r.: 
RODZAJ PALIWA WĘGLOWEGO:  

☐  GROSZEK                                          ton ☐ ORZECH                                         ton 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
- dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r., informuję: 
1.Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim 
przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie. 
2.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-
mail: iod@stronie.pl 
3.Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych 
jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 12 ust. 1 Ustawy z 
dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 
2236). 
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe. 
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 
6.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
7.Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy. 
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
9.W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
10.Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne. 

 

 

 
* pole obowiązkowe  
** pole obowiązkowe w przypadku kiedy adres gospodarstwa domowego jest 
inny niż adres podany w danych wnioskodawcy. 
 
 

 
 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Dokonałem/am zakupu preferencyjnego węgla: 
NIE  ☐ TAK ☐ 

W ilości: 
                         ton 

2. Ja ani żaden 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 dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236). 

3. Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

Podpis: 

ADNOTACJE URZĘDOWE  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 


