
Ankieta węglowa 

 
W związku z możliwością dystrybucji węgla na potrzeby Mieszkańców Gminy Strumień przez 

Urząd Miejski w Strumieniu, udostępniamy Państwu ankietę, której celem jest określenie 

zapotrzebowania na ten surowiec. 

Ankieta jest skierowana wyłącznie do osób mieszkających na terenie gminy Strumień, które 

otrzymały dodatek węglowy lub uzyskały do niego prawo i do tej pory nie zakupiły węgla w cenie 

poniżej 2.000 złotych za tonę. 

Wyniki ankiety będą podstawą do wstępnego oszacowania zamówienia na węgiel. 

W związku z tym bardzo prosimy wszystkich Mieszkańców Gminy Strumień, którzy spełniają kryteria 

do zakupu opału za pośrednictwem samorządu, o jej wypełnienie. 

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski nie będzie miał żadnego wpływu na jakość 

dystrybuowanego węgla oraz asortyment, jaki będzie ostatecznie dostępny dla naszego samorządu. 

 

01. Imię 

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

02. Nazwisko 

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

03. Adres (ulica, nr budynku/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

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

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

04. Zgłaszane zapotrzebowanie na rodzaj węgla*: 

 

groszek 

orzech 

miał 

 

 

 

 

05. Zgłaszane zapotrzebowanie na ilość 

węgla (dostawa do 31 grudnia 2022 r.)*: 

 

0,5 tony 

1 tona 

1,5 tony 

 

 

 

 

 

06. Zgłaszane zapotrzebowanie na ilość 

węgla (dostawa od dnia 1 stycznia 2023 r.)*: 

 

0,5 tony 

1 tona 

1,5 tony 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych 

w ankiecie, zebranych w celu ustalenia liczby osób zainteresowanych zakupem paliwa 

stałego, w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe. 

 

______________________ 
czytelny podpis 

* Proszę postawić „X” w odpowiedniej kratce. 
 

Ankietę można składać w terminie do dnia 31 października 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

sekretariat@um.strumien.pl lub w wersji papierowej w sekretariatach gminnych szkół i przedszkoli lub 

do skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu głównym Urzędu Miejskiego w Strumieniu. 

mailto:sekretariat@um.strumien.pl


KLAUZULA RODO 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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/WE zwanym w dalszej części RODO Urząd Miejski 

w Strumieniu informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Urząd Miejski w Strumieniu 

ul. Rynek  4, 43-246 Strumień, tel. 33/ 85 70 142; 2) w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania 

Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: 

inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/85 70 142, jak również z pracownikami bezpośrednio zaangażowani 

w załatwienie Państwa sprawy; 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia liczby osób 

zainteresowanych zakupem paliwa stałego, w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

przez gospodarstwa domowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 4) odbiorcami danych osobowych będą 

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5) dane 

osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

lub przepisów szczególnych; 6) posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być 

ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych; 7) mają Państwo prawo wniesienia skargi 

do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 8) podanie danych objętych formularzem jest dobrowolne, 

i niezbędne do prawidłowej realizacji przez gminę w/w celu. 

mailto:inspektor@um.strumien.pl

