
Preferencyjny zakup paliwa stałego dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej 

W związku z zapisami ustawy pozwalającej na sprzedaż i dystrybucję paliw stałych (węgla - orzech, 
groszek lub miału) przy wsparciu samorządów Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej prowadzi 
rozeznanie w zakresie ilości gospodarstw domowych chcących skorzystać z możliwości zakupu 
paliwa stałego na preferencyjnych warunkach.   

Ankieta ma na celu zebranie wstępnych informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania 
na paliwo stałe. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.   

*Wymagane 
 
Adres gospodarstwa domowego (ulica, numer domu, numer mieszkania)* 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Rodzaj paliwa stałego jakie chce Pan/Pani kupić * 

o groszek 
o orzech 
o miał 

 
Ilość węgla jaką chce Pan/Pani kupić po cenie preferencyjnej.  
*Łączna ilość w dwóch transzach nie może wynieść więcej niż 3 tony * 

o 1 tona 
o 1,5 tony 
o 2 tony 
o 2,5 tony 
o 3 tony 
o Inne: 

 

Dane kontaktowe (adres email):……………………………………………….. 

 

Dane kontaktowe (telefon) *:…………………………………………………… 
 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) 
informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO przysługują Pani/Panu wymienione poniżej prawa 
związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. 
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Dąbrowie 
Górniczej jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. 
Granicznej 21 (nr tel.: 32 295 67 00, adres e-mail: um@dg.pl). 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. 

Graniczna 21, telefon: 32 295 68 25, adres e-mail: iodo@dg.pl 

mailto:um@dg.pl
mailto:iodo@dg.pl


Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- zebranie wstępnych informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na paliwo stałe, a jej 
wypełnienie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. 

* 
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą RODO i dobrowolnie przekazuję swoje dane do Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 
 

…………………………………………….. 

(podpis) 


