
                                                 Koluszki, dnia ………………………….. 
                                                                   

Burmistrz Koluszek 
                                                                                          ul. 11 Listopada 65 
                                                                                          95-040 Koluszki 
 

WNIOSEK 
o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2023  

 

Wniosek można złożyć do dnia 28 lutego 2023 roku. 

Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………. 

2. Adres gospodarstwa omowego, którego dotyczy zakup: 

 ulica i numer domu / lokalu: ………………………………………………………………. 

 kod pocztowy i miejscowość: …………………………………………………………….. 

3. Dane kontaktowe: (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) 

………………………………………………………………………………………………………… 

Czy dla gospodarstwa domowego, którego dotyczy wniosek, kupiono już paliwo stałe na 

preferencyjnych warunkach (zaznacz TAK lub NIE): 

o TAK – wpisz ilość kupionego paliwa stałego w kilogramach: ……………… 

o NIE 

Składam wniosek* o preferencyjny zakup węgla w ilości:  

asortyment ilość (w tonach)** 

groszek/ekogroszek  

orzech/kostka  

miał  

*dla każdego gospodarstwa domowego można złożyć wyłącznie 1 wniosek w okresie do 01.01.2023 r. do 

28.02.2023 

** dla każdego gospodarstwa domowego maksymalna ilość zamówienia na sezon grzewczy 2022/2023 

wynosi 3 tony 

 



Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy paliwa stałego 

na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023, po cenie niższej niż 2 000,00 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/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do KPGK Sp.  

z o.o. w celu sfinalizowania zakupu paliwa stałego. 

 

 

Deklaruję, iż miejscem odbioru zakupionego asortymentu będzie:  

Lp. Nazwa firmy Adres  Telefon Miejsce 

odbioru* 

1. Daniel & Daniel s.c.  ul. Partyzantów 1, 95-040 

Koluszki  

603-665-181; 507-168-

238 

 

2. F CARBO Anna Paź Przanowice 100, 95-040 

Koluszki 

44 714-67-48; 500-

200-665 

 

3. KPGK Sp. z o.o. – 

Ciepłownia Miejska 

ul. 11 Listopada 65, 95-040 

Koluszki 

44 714-43-43  

4. PHU JANTRANS Jan 

Jaśkiewicz 

ul. Główna 9, 95-041 Gałków 

Duży 

693-162-850  

*miejsce odbioru należy zaznaczyć X 

 

                                                                                                          ……………………………… 

                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)  

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Koluszkach. Podanie danych jest 

obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. Dane będą przetwarzane w celu preferencyjnego zakupu węgla. Informujemy 

jednocześnie, że ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 


