
……………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

……………………………………………………… 

Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe,  
na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

 

 

……………………………………………………… 

Numer telefonu 

 

……………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) 

Wójt Gminy Łużna 

38-322 Łużna 634 
 

Wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego 
realizowany na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych 

 
Składam wniosek o zakup węgla w roku 2022:  
 

 orzech w ilości ………………… t (maksymalnie 1,5 tony)* 

lub 

 groszek w ilości ………………… t (maksymalnie 1,5 tony)* 

*zaznaczyć właściwe  
 

 

Informuje, że: 

 

          już dokonałem zakupu węgla w cenie preferencyjnej w ilości …………. t* 

 

          nie dokonałem zakupu węgla w cenie preferencyjnej* 

* zaznaczyć właściwe 

 

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 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. Klauzula ta zastępuje pouczenie 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

………………………………  
Data i podpis wnioskodawcy  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Łużna w związku z rozpatrzeniem 
wniosku o zakup węgla po preferencyjnej cenie.  

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do podmiotu 

zajmującego się dystrybucją paliwa stałego w celu sfinalizowania zakupu paliwa stałego. 

 

 

………………………………  
Data i podpis wnioskodawcy  

 

 

Adnotacje urzędu przyjmującego wniosek  
Gospodarstwo domowe: jest/nie jest* uprawnione do zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

*niepotrzebne skreślić  
 

 

………………………………  
Podpis i pieczęć  

 



 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 
dalej zwane RODO informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łużna jest Wójt Gminy 
Łużna, 38-322 Łużna 634, tel. 183543039, e-mail: gmina@luzna.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 
elektronicznej: iod@luzna.pl lub telefonicznie 183543922 wew. 304. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest w BIP Gminy Łużna oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łużna 
na tablicach ogłoszeń. 
 

 

 


