
Ogłoszenie!!! 

W związku z projektowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe, Gmina Smyków przystępuje do wstępnego ustalenia liczby 

gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Smyków, zainteresowanych 

zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych           

w projektowanej ustawie. 

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 11 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do dokonania zakupu preferencyjnego jest 

uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki 

uprawniające do dodatku węglowego lub której głównym źródłem ogrzewania                          

w centralnej emisji budynków jest węgiel. 

Osoby z terenu Gminy Smyków zainteresowanych zakupem węgla kamiennego                        

w ramach zakupu preferencyjnego prosimy o wypełnienie ankiety. 

Ankieta będzie dostępna w Urzędzie Gminy Smyków pok.13, w wersji elektronicznej 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Smyków www.bip.smykow.pl na stronie  

informacje bieżące, ogłoszenia oraz u sołtysów do dnia 24.10.2022r.  

Wypełnioną  ankietę należy przesłać elektronicznie na adres email 

maria.lachowska@smykow.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Smyków 

lub do sołtysa. 

  

UWAGA !!! Ankieta nie jest ZAMÓWIENIEM !!!  

  

http://www.bip.smykow.pl/


.....................................................              Smyków, dnia ............................. 

imię  nazwisko 

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

adres 

 

Urząd Gminy Smyków 

26-212 Smyków 91 

 

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA 

Zgłaszam chęć zakupu .......... (wpisać ilość) ton węgla na potrzeby mojego gospodarstwa 

domowego. 

Rodzaj węgla: 

groszek orzech 

miał:  

Termin zakupu:………………. 

………………………………….. 

Podpis 

Klauzula Informacyjna –RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (dalej jako: „RODO), Gmina 

Smyków informuje, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Smyków; dane adresowe: Smyków 91, 26-212 

Smyków, NIP: 658-14-37-344, REGON: 291010719.  

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

e-mail: iod@smykow.pl,  

telefon: 41-373-91-81,  

adres: Smyków 91, 26-212 Smyków, pok. nr 5.  

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu pomocy w zakupie węgla na podstawie art.6 ust.1 lit.b i c RODO 

oraz ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa.  

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od roku następującego po roku, 

w którym nastąpił obowiązek podatkowy.  

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia 

po okresie wskazanym w pkt 5. 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.  

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko wtedy,  

jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.  

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w przypadku, jeśli Pan/i zdecyduje się na skorzystanie 

z powyższej pomocy 

 

mailto:iod@smykow.pl

