
Ankieta dotycząca dystrybucji węgla przez Gminę Mszana 

 

Zgodnie z zapowiedziami rządu, węgiel kamienny w preferencyjnej cenie będzie przysługiwał 
gospodarstwu domowemu, które spełnia warunki do uzyskania dodatku węglowego i zostało 
wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 

Limit na jedno gospodarstwo wpisane do CEEB będzie wynosił 1,5 tony do 31 grudnia 2022r.                  
oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023r. 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie 
domowym, która spełnia warunki do dodatku węglowego. 

UWAGA!! Węgiel kamienny nie przysługuje mieszkańcowi, który wcześniej dokonał zakupu po 
preferencyjnej cenie niższej niż 2.000,- zł. za tonę na sezon grzewczy 2022/2023 w ilości takiej 
jak określona w ustawie. 

Ankietę należy wypełnić i złożyć do 04.11.2022r 

Zgłoszenie udziału w ankiecie nie oznacza złożenia wniosku 

Wnioski będą możliwe do składania dopiero po wejściu w życie stosownych przepisów. 

 

…………………………..….................................................................................................................................. 
Imię i nazwisko*  

 

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

Nr telefonu* 

 

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

Adres gospodarstwa domowego*  

 

 

Czy jesteś zainteresowany zakupem węgla z w cenie preferencyjnej do 2tys zł. brutto za tonę?  

   □ TAK    □NIE  

 

Zakupem jakiego rodzaju i ilości paliwa jest Pan/Pani zainteresowany/a? [ 1,5 / 3 tony ] 

□ orzech …………. tony □ groszek …………. tony  



*Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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/W, przez Urząd Gminy w Mszanie z siedzibą przy ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, w celach 
związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących 
mi prawach dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana. Funkcję Inspektora Ochrony 
Danych  w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758 Dane osobowe będą przechowywane przez 
okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz.U. 2011  Nr 14, poz. 67 z późn.zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa. Dane 
mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na 
podstawie odrębnych  przepisów. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

□ TAK      □NIE  

 

………………….………………………………………. 

data, podpis 


