
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

 

      UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Skrócona instrukcja wypełniania: 
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X . 

 

Urząd Miasta Radzionków 

ul. Męczenników Oświęcimia 42 

41-922 Radzionków 

 

 
1.    DANE WNIOSKODAWCY 

 
.................................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
2.  ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA   

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 
 
Gmina - ...................................................................................................................................................... 

 

Kod pocztowy - .......................................................................................................................................... 

 

Miejscowość - ............................................................................................................................................ 

 

Ulica - ........................................................................................................................................................ 

 

Nr domu .................................  Nr mieszkania ................................. 

 

Nr telefonu do kontaktu lub adres e-mail1)................................................................................................. 

 
1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

3.  OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 

  orzech ........................... ton2) 

  groszek ....................... ..ton2) 

  ekogroszek .................... ton2) 

2) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony! 



 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO - WĘGLA KAMIENNEGO,                                         

O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO: 

Wnioskuję o zakup paliwa stałego - węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego: 3) 

  do dnia 31 grudnia 2022 r. o ................................... kg, nie więcej 1500 kg, 

  od 1 stycznia 2023 r. o ................................ kg, nie więcej 1500 kg. 

3) Wnioskodawca może wybrać jedną albo obie opcje zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego. 

5. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO 

W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO 

 

 Oświadczam, że 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. 4) 

     Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 

2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości .............. (ilość podajemy w tonach).4) 

 

4) Należy wybrać właściwe 

 

                                                                          …………........................................................................ 
                                                                                                                                                                   ( miejscowość, data i podpis)   

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą z dnia 

10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U 1000 z 2018r.) informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie Miasta 

Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@radzionkow.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadania gminy polegającego na preferencyjnej 

sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta 

Radzionków, podmioty współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy  

i instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa.  

Dane nie są profilowane ani nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.  

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, a także ograniczenia 
przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych.  

 

mailto:iod@radzionkow.pl

