
Słupsk, dnia ………………...r. 

................................................…
        Imię i nazwisko wnioskodawcy

...................................................

…...................................………
        Adres gospodarstwa domowego

Urząd Miejski w Słupsku 
Plac Zwycięstwa 3 
76-200 Słupsk

Wniosek o zakup preferencyjny węgla 

realizowany na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym

paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236).

Składam wniosek o zakup węgla w ilości ......... ton (maksymalnie 3 tony) w asortymencie*:

• groszek …………….ton 

• orzech ……………...ton 

• miał ………………...ton

*zaznaczyć właściwe

 w transzach:

...................ton do 31 grudnia 2022 r. ( maksymalnie 1,5 tony)

...................ton od 1 stycznia 2023 r. (maksymalnie 1,5 tony).

Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy ......................................................

Numer telefonu wnioskodawcy ..........................................................................

Informuje,  że  NIE  DOKONAŁEM  /  DOKONAŁEM  w  ilości  ......................  t* zakupu
preferencyjnego węgla.
*niepotrzebne skreślić

....................................
Data i podpis wnioskodawcy



Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego
jest  dokonywany 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. 2ustawy z dnia
27  października  2022  r.  o  zakupie  preferencyjnym  paliwa  stałego  dla  gospodarstw
domowych.

2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Prezydenta  Miasta

Słupska  w  związku  z  rozpatrzeniem  wniosku  o  zakup  węgla  w  preferencyjnej  cenie.

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

Adnotacje urzędu przyjmującego wniosek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYPEŁNIA URZĄD MIEJSKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wnioskodawca  spełnia  /  nie  spełnia*  warunki  uprawniające  do  dodatku  węglowego,  o  którym
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i
1967).  

Odbiór w składzie: 
1. WĘGLOKOKS, ul. Lutosławskiego 14A, Słupsk*
2. CARBOPOL, ul. Słoneczna 16, Słupsk*

*niepotrzebne skreślić

....................................
Data, podpis i pieczęć

Informacje dodatkowe:
1. Miasto Słupsk prowadzić będzie sprzedaż węgla dostarczanego przez Podmioty wprowadzające
do obrotu paliwa stałe,  z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra
Aktywów Państwowych.
2. Miasto Słupsk nie będzie miało wpływu na jakość dostarczonego mu węgla. Za jakość węgla
odpowiadać  będą  podmioty  wprowadzające  do  obrotu  paliwa  stałe,  z  przeznaczeniem  dla
gospodarstw domowych wskazane przez  Ministra  Aktywów Państwowych.  Oferowany gminom
do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.
3.  Preferencyjnego  zakupu  węgla  może  dokonać  jedynie  osoba  fizyczna  z  gospodarstwa
domowego,która jest uprawniona do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
5.  Wnioskodawca  zostanie  poinformowany  na  podany  adres  poczty  elektronicznej  lub  numer
telefonu o przyznaniu lub odmowie możliwości zakupu preferencyjnego.
7. Węgiel będzie można odebrać z , 76-200 Słupsk po opłaceniu należności stanowiącej iloczyn
ilości węgla  i jego ceny za tonę w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku lub na konto bankowe:  
08 1140 1153 0000 2175 4200 1011, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE. L 119, poz. 1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Słupsku jest
Prezydent Miasta Słupska z siedzibą: Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk .

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@um.slupsk.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,

określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w
innych regulacjach.

3. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  UODO  (Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych),  gdy uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. W  większości  przypadków  przetwarzanie  danych  osobowych  wynika  z  przepisów
prawa,  a ich  podawanie  przez  klienta  jest  obowiązkowe.  W  niektórych  sprawach
podawanie  danych  osobowych  może  być  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  realizacji
celów,  o  których  mowa  w ust.  3.  W  sytuacji  dobrowolności  podawania  danych
osobowych  klienci  zostaną  o  tym  fakcie  poinformowani.  Niepodanie  lub  podanie
niepełnych  danych  osobowych  może  skutkować  pozostawieniem  wniosku  bez
rozpatrzenia.


