
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 – zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 2022 
roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 

Skrócona instrukcja wypełniania:  

1) Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI  

2) Pola wyboru należy zaznaczać znakiem  lub  

 

Data wpływu wniosku: 
 
 

Godzina wpływu wniosku: Podpis osoby przyjmującej wniosek: 

 

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 

BURMISTRZ GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY: 

Nazwisko: 
 
 

Imię: 

e-mail: 
 
 

Nr telefonu: 

 
 

 

3. ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE,                                                      

NA RZECZ KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO: 

Gmina:  
 

GRODZISK WLKP. 

Ulica: 
 
 

Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 
 

62-065 
 

 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA, 

W RAMACH ZAKUPU PREFEERENCYJNEGO (zaznaczyć właściwe):   

UWAGA!  Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu nie może przekroczyć                  
łącznie 1500 kg na dany okres. 

Do 31 grudnia 2022 roku 

 Orzech .............................................................. kg                

 Groszek ........................................................... kg                  

 Miał ...................................................................... kg                     

 

 



5. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ                     

Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO (zaznaczyć właściwe):  

 

 Oświadczam, że ani 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 2.000,00 zł. brutto za tonę. 

 

 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 2.000,00 zł. brutto za tonę                                        

 

w ilości ............................................. (ilość podajemy w kilogramach). 

 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

......................................................................                    ......................................................................                   ...................................................................... 
   ( miejscowość)       ( data)     (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Gmina Grodzisk Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, 
terminowość dostarczenia węgla oraz jakość opału dostarczonego                           
w ramach rządowego programu: Preferencyjny Zakup Węgla. 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego (62-065) przy ulicy Stary Rynek 1.               

Z administratorem można skontaktować się mailowo: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Burmistrz Grodziska Wlkp. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować 

się mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl.  
Dane przetwarzane są w celu zakupu węgla po cenie preferencyjnej, na podstawie Ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli 

informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pL  w zakładce: 

„Ochrona danych osobowych”.  
 

 

 

......................................................................                    ......................................................................                   ...................................................................... 
   ( miejscowość)       ( data)     (podpis wnioskodawcy) 
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