
WNIOSEK  
O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

(Wniosek należy wypełnić wielkimi literami) 

 

 
 

ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK O PREFERENCYJNY 

ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

BURMISTRZ LEŚNEJ 

Rynek 19 

59-820 Leśna 

 
1. DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, ZWANEJ DALEJ 

„WNIOSKODAWCĄ”. 

Imię (imiona) i nazwisko: 

 

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

 

Numer PESEL: 
 

 

Numer telefonu:  Adres poczty elektronicznej: 

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

2. ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE,   

NA RZECZ KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY.  

Miejscowość:          Ulica (jeśli dotyczy):   Numer domu:      Numer mieszkania: 

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

3. PREFEROWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ RODZAJ WĘGLA KAMIENNEGO 

(WYBRANE  NALEŻY PODKREŚLIĆ): 

 

Ekogroszek     Kostka         Groszek        Orzech 

 

W przypadku braku preferowanego rodzaju węgla kamiennego deklaruję zapotrzebowanie na 

………………………….... 

4. PREFEROWANA ILOŚĆ ZAKUPU WĘGLA KAMIENNEGO  

wyrażona w tonach:…………..(max 1,5 tony do dnia 31.12.2022 r.) 

 
wyrażona w tonach:….........… (max 1,5 tony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.)  

 

 

5. WYZNACZONE MIEJSCE ODBIORU ZAKUPIONEGO WĘGLA KAMIENNEGO*: 
 

Dol-Ma. Magura Ewelina. Skład opału, Baworowo 17, 59-820 Leśna, tel.505 092 558. 

 
* Lokalizacja odbioru zakupionego węgla kamiennego może ulec zmianie. 

 

           



 

OŚWIADCZENIA 

 

1. 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 przez gospodarstwa domowe. 

2. Ilość zakupionego paliwa stałego  po cenie niższej niż 2000 zł brutto na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022–2023 wyrażona w tonach  ….........… (jeśli dotyczy)  

3. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

4. Jestem świadomy  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  

 

 

 

 

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

(Miejscowość, data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 dalej "RODO" przez Urząd Miejski w Leśnej z siedzibą Rynek 19, 59-820 Leśna w celach 

związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia (oszacowania 

ilości zaopatrzenia na zakup węgla po preferencyjnej cenie). Zostałem poinformowany o przysługujących mi 

prawach dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Leśnej z siedzibą 

Rynek 19, 59-820 Leśna reprezentowany przez Burmistrza Leśnej.  

Pełny tekst klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dostępny jest na stronie pod adresem: 

http://bip.umlesna.nv.pl/a,24335,klauzula-informacyjna.html 

 

 

 

………………………………………..…………… 

(podpis) 

http://bip.umlesna.nv.pl/a,24335,klauzula-informacyjna.html

