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

…………...................................         miejscowość, data 

imię i nazwisko   

         

           

PESEL 

 

................................................... 
adres zamieszkania 

 

................................................... 
telefon kontaktowy, e-mail 

       Urząd Miasta Sopotu 

       Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 

       Ul. T. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot 

 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

Składam wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego: 

Rodzaj węgla Ilość wnioskowanego węgla [w tonach] 

(max. 1,5 t) 
 

   Orzech 
 

 

…………………. ton 
 

   Groszek 
 

 

…………………. ton 

 

1. Adres pod  którym  prowadzone   jest  gospodarstwo   domowe,  na   rzecz  którego  jest  
 

dokonywany zakup preferencyjny  - ……………………………………………………… 

w Sopocie. 

 

Oświadczam, że: 

1. Nie  dokonałam/em  zakupu  preferencyjnego  paliwa  stałego  nabytego  w  ramach  tego  

zakupu preferencyjnego.* 

2. Dokonałam/em  zakupu preferencyjnego w ilości ………... ton paliwa stałego nabytego  

w ramach tego zakupu preferencyjnego.* 

 

*- niewłaściwe skreślić 

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

               / podpis wnioskodawcy/ 

Załącznik: 

1. Oświadczenie dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
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Oświadczenie dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

 

W związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego w terminie do dnia 31 grudnia 2022r., 

oświadczam, że ani ja 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 2.000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej  

1.500 kg. 

 

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

               / podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 

Sopot, moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefon i 

adresu e-mail,  zawartych w we wniosku dot. zaświadczenia umożliwiającego zakup 

preferencyjny paliwa stałego. Podane dane osobowe we wniosku przetwarzane będą w celu 

jego realizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Będą one przechowywane  przez 

czas wymagany prawem. 

Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do dostępu do treści swoich danych, ich 

sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu  wobec 

przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wycofania zgody w każdym momencie, a 

także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Uzyskanie  danych osobowych  jest niezbędne do wydania w/w zaświadczenia, co jest zgodne 

z art.  10  ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych.   
 

 

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

               / podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

Wypełnia Gmina Miasta Sopotu: 

Wniosek rozpatrzono: POZYTYWNIE 

   NEGATYWNIE, uwagi: ……………………………………………… 

 

 

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

         /data, podpis/ 


