Data złożenia wniosku………......……..
godzina złożenia wniosku……...…..…..
Nr wniosku……………………...………..
Wypełnia Urząd Gminy Zwierzyn

Wniosek o zakup preferencyjny*
(o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236)
* Wniosek o zakup preferencyjny składa tylko taka osoba, która oświadczy, że ani ona (wnioskodawca), ani

żaden członek jej gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie
niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów
Państwowych z dnia 2 listopada 2022r. (Dz.U. z 2022 poz. 2238), np. w sklepie PGG

UWAGA: Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Sposób wypełniania:
1. Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI
2. W polach wyboru należy wstawić znak X ( X )

Wójt Gminy Zwierzyn
ul. Wojska Polskiego 8
66-542 Zwierzyn
Organ, do którego jest składany wniosek

1) IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………..
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4) OKREŚLENIE OKRESU ZAKUPU PALIWA DOSTĘPNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO W RAMACH
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

□

Do dania 31 grudnia 2022 roku

□

Od dnia 1 stycznia 2023 roku

5) OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
(Maksymalnie 1,5 tony. Przy jednorazowym zakupie minimum 1 tony węgla transport w cenie zakupu)

□

□

groszek -……………………..ton

orzech -………………….…..ton

6) PUNKT DYSTRYBUCJI PALIWA STAŁEGO
(proszę wybrać dostawcę węgla)

□

PPUH "Piórki" Marcin Piórkowski
ul. Strzelecka 5A, 66-542 Zwierzyn
tel. 507 799 954
e-mail:piorki@o2.pl

□

SKR Strzelce Krajeńskie sp. z o.o.
Zakład Usługowo - Handlowy Zwierzyn
ul. Wojska Polskiego 82A
tel. 95 76173 37, 500 101 807
e-mail: zwierzyn@skrstrzelce.pl

7) INFORMACJA WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI
PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
Informuję, że dokonałem już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ………… ton.
8) OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup
referencyjny, 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 z dnia
27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz.
2236)

………………………..
miejscowość

……………………….. ………………………...
data

Podpis Wnioskodawcy

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………..

………………………..

………………………...

miejscowość

data

Podpis Wnioskodawcy
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.

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 Zwierzyn z siedzibą w Zwierzynie (66-542) przy ulicy Wojska
Polskiego 8. Z administratorem można skontaktować za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:
ePUAP:/31m56cltwb/skrzynka lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iodo@zwierzyn.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.zwierzyn.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
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