
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI  

Pola wyboru należy zaznaczyć   

1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego.  

WÓJT GMINY LISIA GÓRA 

UL. 1 MAJA 7 

33-140 LISIA GÓRA 

 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego:  

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

3. Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny:  

01. Gmina/dzielnica 

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

02. Miejscowość i kod pocztowy 

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

03. Ulica    04. nr domu     05. nr mieszkania 

06. Nr telefonu       07. Nr poczty elektronicznej 

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

4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie – maksymalnie 1,5 tony na każdy okres:  

        ilość ton do dni 31 grudnia 2022r.          ilość ton od dnia 1 stycznia 2023r.  

01. Ekogroszek/Groszek 

02. Gruby/Orzech  

 

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości)  

Tak …………………..  

Nie  

X 

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

JAN

KOWALSKI

LISIA GÓRA

ŚMIGNO 33-140

WARSZAWSKA 6

145824795 J.KOWALSKI@WP.PL

X

0

1,5 TONY 1,5 TONY

0



6. Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego 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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości 

maksymalnej: 

1) 1,5 tony (gdy wniosek jest składany na 2022 rok)** lub 

**niepotrzebne skreślić 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

do podmiotu zajmującego się dystrybucją paliwa stałego w celu sfinalizowania zakupu paliwa 

stałego. 

 

 

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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 

 

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

 

 

UWAGA: Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie na Dzienniku 

Podawczym Urzędu Gminy Lisia Góra pokój 10 w dniach i godzinach pracy urzędu lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

 

 

 

 

2) 3 ton (gdy wniosek jest składany na lata 2022 i 2023)**

---------------------------------------------------------------------------------------




