
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

(wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r) 

Wniosek może zostać złożony jeden raz dla zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r. 

do 30 kwietnia 2023 r. 

 

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

gospodarstwa domowego. 

  

Burmistrz Miasta Kościana 

Al. Kościuszki 22 

64-000 Kościan 

2.   Dane dotyczące wnioskodawcy: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL 

           

04. Nr telefonu *       

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

05. Adres poczty elektronicznej* 

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

*Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

 

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

 

01. Gmina  

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

02. Miejscowość i kod pocztowy  

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

03. Ulica     04. nr domu    05. nr mieszkania  

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



4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego od   

01.01.2023-30.04.2023r. 

 

UWAGA : Na rok 2023 przysługuje limit w ilości 1,5 tony węgla.  

W przypadku, gdy do 31.12.2022r. Wnioskodawca nie złożył wniosku o zakup węgla lub gdy 

wnioskował o mniejszą ilość od przysługującego limitu 1,5 tony jest uprawniony w 2023 r. do 

zakupu zwiększonego limitu węgla, nie przekraczającego łącznie 3 ton. 

  

 

01.  orzech……………………….tony 

02.  groszek …………………….tony 

Jako wnioskodawca i/lub inny członek mojego gospodarstwa domowego złożyłem wniosek o 

preferencyjny zakup węgla od Gminy Miejskiej Kościana w 2022 roku w ilości……..ton. 

5. Oświadczenia:  

proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź 

 

 

 

Informuję, że ja jako wnioskodawca i/lub inny członek mojego gospodarstwa 

domowego dokonałem/dokonaliśmy już zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

w ilości ……..….. ton (np. w sklepie PGG) NIE DOTYCZY WĘGLA 

ZAKUPIONEGO OD GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN W 2022 ROKU 

 

 

 

 

Oświadczam, że ani ja, ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego, 

na rzecz którego dokonywany jest 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 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

 

 

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

 

(miejscowość i data)                (podpis wnioskodawcy) 

6.Sposób dostarczania dokumentów: 

 Złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana 

 Przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana 

 Przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej EPUAP: /UMKOSCIAN/SkrytkaESP (wniosek o zakup opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym). 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 
 

 administratorem podanych danych jest Urząd Miejski Kościana reprezentowany przez Burmistrza 
Miasta Kościana z siedzibą w Kościanie, Al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan, tel. 65 512 14 66 
mail:koscian@koscian.pl , 

 dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych. 

 podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 
zawarcia umowy, 

 celem przetwarzania danych jest obsługa zawieranej umowy, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa lub na zlecenie 
administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),wybrane punkty składu węgla w celu realizacji 
zamówienia, 

 dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii 
archiwalnej akt - 5 lat, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani 
profilowanie, 

 przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem 
ochrony danych przez e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu. tel. 65 512 28 22 
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