
       WÓJT GMINY STRZELECZKI
       (Organ, do którego składany jest wniosek) 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCJNY PALIWA STAŁEGO  
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, a pola wyboru zaznaczyć „X”. 

Imię i nazwisko:  
 

Adres gospodarstwa domowego:  
 

Telefon kontaktowy:  
 

 

Czy wnioskodawca dokonał już 
zakupu preferencyjnego, np.  
w sklepie internetowym PGG lub 
poprzez pośrednika? 

 
A1 

Poniżej wpisać ilość w tonach: 

Czy wnioskodawca dokonał 
zakupu preferencyjnego poprzez 
Gminę w 2022? 

 
A2 

Poniżej wpisać ilość w tonach: 

Obliczenie maksymalnej ilości 
przysługującego paliwa stałego  
w 2023 r. 
 

Wzór: 3 tony – Wartość wiersza A1 – Wartość wiersza A2 = Suma 
 
 

3 tony - __________ - __________ = __________ 
                   A1                   A2               Suma 

Wnioskuję o zakup węgla w ilości: 
Dotyczy okresu od 01.01.2023 r. 

Poniżej wpisać ilość: 
 
 

Rodzaj wnioskowanego paliwa 
stałego □ Orzech   □ Kostka   □ Groszek /Ekogroszek 

 
 

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 brutto za tonę w ilości co 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.) 
 

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.  
         

 

           ………..…………………………………. 

            (Data i podpis wnioskodawcy) 

 

                            DRUGA STRONA 

_________________________________ 
Gospodarstwo domowe: Zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się 
samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.  
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, że:  

 Administratorem danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

 Urząd Gminy Strzeleczki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora ochrony danych,  
tel. 77-407 66 60, e-mail ug@strzeleczki.pl   

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b 
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 

 Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Strzeleczki lub innym organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Strzeleczki, 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczenia  
lub realizacji usługi. 

 Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane, 

 Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

`  (Data i podpis, potwierdzenie zapoznania się) 

 

 

 

 


