
    

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

-NABÓR II- 
 

 

UUPRAWNIONE DO ZAKUPU WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ SĄ OSOBY, KTÓRE:       

: 

1. Figurują w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie złożonej deklaracji  

do dnia 11 sierpnia 2022 r.; 

2. Spełniają warunki  uprawniające do otrzymania dodatku węglowego lub już go otrzymały; 

3. Nie zakupiły paliwa stałego w ilości powyżej 3 ton w cenie poniżej 2 tys. zł na okres grzewczy 

2022/2023.  

 
 

WÓJT GMINY TURAWA 

ul. Opolska 39c   

46-045  Turawa 
 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię  ……………………………………   Nazwisko    …………………………………………… 

 

     Numer PESEL 

  

 

 

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 telefonu1) …………………..…… Adres poczty elektronicznej1)………………………………..…………. 

1) WAŻNE ! Należy podać adres poczty elektronicznej i NUMER TELEFONU wnioskodawcy celem korespondencji 

związanej z preferencyjnym zakupem węgla! 
 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 

Planowana do zakupu ilość węgla: 

 orzech (2,5 - 5 cm)  -   W ILOŚCI: ………………………ton 2) 

 

 groszek (0,8 - 2,5 cm)  -  W ILOŚCI …………………….ton 2) 

      
2) Należy wybrać właściwe 
                                                           

 

 

 

 

                                                                                                                         
 

    0       

 



    

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO  

 

 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 w ilości co najmniej 

takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 

października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

 Oświadczam, że ja lub członek 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 …………………………..ton. 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

 
Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, a adres gospodarstwa domowego, na 

rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny paliwa stałego jest moim adresem zamieszkania.  

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że za jakość węgla odpowiada podmiot wprowadzający węgiel do obrotu. 

 

 

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

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr)             (podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

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 Wójt Gminy Turawa z siedzibą w Turawie (46-045) przy ulicy Opolskiej 39c.  

Z administratorem można skontaktować się mailowo: ug@turawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator 

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@turawa.pl .  
Dane przetwarzane są dla celów związanych z zakupem 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.turawa.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
 

 

 

 

 
                                                                                                      ................................................................ 
                                                                                                                     (data i podpis wnioskodawcy) 
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