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Uwaga: Niniejsza deklaracja służy zebraniu informacji na temat potrzeb mieszkańców gminy 

Barczewo w zakresie preferencyjnego zakupu węgla i ma charakter jedynie poglądowy. 

Złożenie przedmiotowej deklaracji nie jest tożsame ze złożeniem wniosku 

o zakup preferencyjny węgla!!! 
 

    Barczewo, dnia ................. 

Adres gospodarstwa domowego:                                   

....………………………………… 

………………………………… 

Imię i nazwisko składającego deklarację: ………………………… 

Numer telefonu: ………………………... 

 

 

DEKLARACJA dotycząca chęci zakupu węgla 

 

Niniejszym deklaruję chęć zakupu węgla w ramach procedowanej obecnie ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

Jestem zainteresowany/zainteresowana zakupem następującego rodzaju węgla: 

       

       Groszek w ilości:              ton 

       

       Orzech w ilości:               ton  

        

       Miał w ilości:                   ton 

 
(zaznaczyć rodzaj węgla, wskazać ilość – jednak nie więcej niż 3 tony (maks. 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i maks. 1,5 

tony do 30 kwietnia 2023 r.) 

 

 

Potrzebę zakupu węgla dla swojego gospodarstwa domowego określam jako: 

 

Priorytet (dostawa węgla w możliwie najkrótszym terminie) 

 

            Kolejne transze dostaw węgla 

 
(zaznaczyć właściwe) 

        

 

……………………………………………. 
                                                                                            /podpis osoby składającej deklarację/ 
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Jednocześnie informuję, że: 

 

Podanie danych osobowych w powyższej deklaracji jest dobrowolne, ich niepodanie nie będzie miało 

wpływu na preferencyjny zakup paliwa stałego zgodnie z postanowieniami ustawy, jednakże pomoże 

oszacować potrzeby w tym zakresie.  

 
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Barczewie 
  Kontakt: Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, tel. 895148303, e-mail: umb@barczewo.pl, którego 

  reprezentantem jest Burmistrz Barczewa 
- Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim jest Pan Damian Pająk, z którym można 

  się skontaktować poprzez skrzynkę e-mail: iod@barczewo.pl 
- Przetwarzanie danych oparte jest o zgodę, którą wyrażają Państwo składając powyższą deklarację. 

  Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem Urzędu 

  Miejskiego w Barczewie osobiście  lub telefonicznie pod nr telefonu 89 514 83 46 wew. 84. Wycofanie 

  zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych jakiego dokonał Administrator przed 

  jej wycofaniem. 

- Zebrane informacje zostaną przekazane Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu  z pominięciem danych 

  osobowych. 

- Zgromadzone deklaracje zostaną usunięte po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

   je zebrano.  

- Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, 

  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przechowywania. 
 
 
 

Zapoznałem się z powyższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

……………………………………………. 
                                                                                            /podpis osoby składającej deklarację/ 

 
 


