
ZARZĄDZENIE  Nr 115/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 4 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży paliwa stałego po cenach preferencyjnych z przeznaczeniem dla 

gospodarstw domowych w Gminie Strzeleczki 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 

ze zm.)1) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku poz. 2236), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wewnętrzne zasady i tryb sprzedaży mieszkańcom gminy Strzeleczki paliwa stałego po cenach 

preferencyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym palia stałego dla 

gospodarstw domowych. 

§ 2. Zasady i tryb sprzedaży paliwa stałego określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561. 
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Załącznik 

do Zarządzenia nr 115/22 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 4 listopada 2022 roku 

 

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB SPRZEDAŻY PALIWA STAŁEGO  

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELECZKI 

 

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) gminie – rozumie się przez to Gminę Strzeleczki; 

2) podmiocie wprowadzającym do obrotu – rozumie się przez to podmiot uprawniony do sprzedaży gminie paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych na terenie gminy Strzeleczki na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Aktywów Państwowych; 

3) przedsiębiorcą gminnym – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi wydawania paliwa stałego 

mieszkańcom na podstawie umowy z Gminą; 

4) zakupie preferencyjnym – rozumie się przez to zakup paliwa stałego przez osoby fizyczne – mieszkańców 

gminy Strzeleczki na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych; 

5) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku poz. 2236); 

6) paliwie stałym – rozumie się przez to węgiel (opał) o zróżnicowanym asortymencie dostępny dla mieszkańców 

w ramach zakupu preferencyjnego, znajdujący się w wyznaczonym miejscu składowania opału na terenie 

gminy; 

7) placu składowania – rozumie się przez to teren wyznaczony jako punkt wydawania zakupionego paliwa stałego. 

§ 2. Gmina Strzeleczki dokonała ogłoszenia o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego od podmiotu 

wprowadzającego do obrotu na rzecz sprzedaży po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy Strzeleczki. 

§ 3.1. Tryb sprzedaży paliwa stałego zostanie poprzedzony zakupem przez Gminę paliwa stałego od podmiotu 

wprowadzającego do obrotu na podstawie umowy, po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw 

domowych na terenie gminy zainteresowanych zakupem preferencyjnym paliwa stałego. 

2. Paliwo stałe nabyte przez Gminę na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 1 podlega sprzedaży  

w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się 

na terenie gminy Strzeleczki. 

3. Zakupione przez Gminę paliwo stałe dowożone i składowane jest na placu składowania u przedsiębiorcy 

gminnego, pełniącego funkcję podwykonawcy w procesie sprzedaży paliwa stałego na podstawie stosownej 

umowy podwykonawstwa zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 4 ww ustawy. 

§ 4.1. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, 

która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1692 ze zm.). 

2. Osoba fizyczna – mieszkaniec gminy, zainteresowany zakupem paliwa stałego składa w siedzibie Urzędu 

wypełniony wniosek o zakup, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki w wersji papierowej lub 

elektronicznej przy użyciu platformy ePUAP, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 
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4. Uprawniony pracownik Urzędu dokonuje weryfikacji złożonego wniosku, z uwzględnieniem warunków 

określonych w ustawie. 

5. Na podstawie zweryfikowanego wniosku Wójt wydaje zaświadczenie uprawniające do zakupu paliwa 

stałego w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 Regulaminu. Wydanie 

zaświadczenia jest wolne od opłat skarbowych. 

6. Zaświadczenie wydawane jest w jednym egzemplarzu na każdy z okresów określonych w ustawie, tj. 

pierwsze do 31 grudnia 2022 roku oraz kolejne na okres do 30 kwietnia 2023 roku w zależności od złożonego 

wniosku. 

§ 5.1. Osoba posiadająca stosowne zaświadczenie Wójta, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, przed 

odbiorem paliwa stałego z miejsca składowania, dokonuje zapłaty za paliwo stałe w ilości do 1,5 tony dla każdego  

z okresów określonych w ustawie, dokonując przelewu lub w kasie Urzędu Gminy. 

2. Odbiór paliwa stałego z punktu składowania możliwy jest wyłącznie po okazaniu otrzymanego 

zaświadczenia wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę za zakupione paliwo stałe. 

3. Cena preferencyjna za zakupione paliwo stałe nie obejmuje kosztów transportu z miejsca składowania  

do gospodarstwa domowego. 

 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  
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Załącznik 

do Regulaminu określającego zasady i tryb 

sprzedaży paliwa stałego dla mieszkańców gminy 

Strzeleczki 

 

 

WÓJT GMINY STRZELECZKI  

(Organ, do którego składany jest wniosek) 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, a pola wyboru zaznaczyć „X”. 

Imię i nazwisko:  

 

Adres gospodarstwa 

domowego: 

 

 

Telefon kontaktowy 

lub adres poczty 

elektronicznej: 

 

 

Wnioskuję o zakup 

węgla w ilości: 

Dotyczy okresu do 

31.12.2022 r. 

□ 0,5 tony   □ 1 tona   □ 1,5 tony 

 

Rodzaj 

wnioskowanego paliwa 

stałego 

□ Orzech   □ Kostka   □ Groszek □ Ekogroszek 

 

Czy wnioskodawca 

dokonał już zakupu 

preferencyjnego? 

□ Tak   □ Nie 

 

Jeśli tak, to w jakiej ilości nabyto w ramach tego zakupu: 

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

 

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 dla 

gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.) 

 

OŚWIADCZAM, że Informacje przedstawione we wniosku o zakup  składam pod rygorem odpowiedzialności 

karnej. Składanie fałszywych oświadczeń art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  

         

 

           ………..…………………………………. 

        (Data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

VERTE 
_________________________________ 

Gospodarstwo domowe: Zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się 

samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.  

Konieczność ponownego złożenia wniosku na zapotrzebowanie węgla po 1 stycznia 2023 r. będzie ogłoszone w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Strzeleczki: www.bip.strzeleczki.pl  

Planowana ilość to max 1,5 tony w każdym okresie 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

 
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, że:  

• Administratorem danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

• Urząd Gminy Strzeleczki powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do Inspektora ochrony danych, tel. 77-407 66 

60, e-mail ug@strzeleczki.pl 

• Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b 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, 

• Dane będą udostępniane wyłącznie Urzędowi Gminy Strzeleczki lub innym organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

• Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Strzeleczki, 

• Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowało nie przyznaniem świadczenia lub realizacji usługi. 

• Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy 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, 

• Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane, 

• Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie. 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………….. 

`  (data, podpis, potwierdzenie zapoznania się) 
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