
 

                                   Milejewo, ……………... 

  ………………………………… 
  (mię i nazwisko) 

 

  ………………………………… 
  (adres gospodarstwa domowego)  

 

  ………………………………… 
  (telefon/ e-mail)  

Urząd Gminy Milejewo 

ul. Elbląska 47 

82-316 Milejewo 

 
 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE DOKONANIA PREFERENCYJNEGO 

ZAKUPU WĘGLA 
 

Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego będzie występował wnioskodawca wraz z podaniem 

asortymentu (groszek, orzech, miał): 

 

Planowana do zakupienia ilość węgla: ………… ton 

 

Asortyment (wstaw znak X):  

groszek 

orzech 

miał  

 

 

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy paliwa stałego  

na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości  

co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia  

20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że wszelkie podane we wniosku dane są zgodne  

z prawdą. 

 
 
 

…………..………………………… 
podpis 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE. L 119, poz. 1) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Milejewo  jest Wójt Gminy Milejewo z siedzibą w Milejewie, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo. 

Kontakt z Administratorem: - listownie na adres: 82-316 Milejewo ul Elbląska 47, - telefonicznie: 55 231 2284 - poprzez e-mail: ugmilejewo@elblag.com.pl. W przypadkach 

określonych przepisami prawa administratorami Państwa danych mogą być także inne podmioty, jak np. Minister Cyfryzacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

2. Administrator – Wójt Gminy Milejewo wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pani Urszuli Maziarz, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez: e-mail: 

iod@milejewo.gmina.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

oraz w innych regulacjach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). 

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

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie 

danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci 

zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

 

mailto:ugmilejewo@elblag.com.pl


INFORMACJA 

 

Wójt Gminy Milejewo podjął działania mające na celu umożliwienie mieszkańcom 

Gminy Milejewo zakup węgla po cenach preferencyjnych. 

W związku z koniecznością ustalenia przybliżonej liczby gospodarstw domowych 

zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla, proszę Mieszkańców Gminy 

Milejewo o złożenie informacji o zamiarze zakupu, zgodnie z ustalonym wzorem 

dostępnym na stronie internetowej www.milejewo.pl oraz w Urzędzie Gminy 

Milejewo. 

Informacja ta ma na celu jedynie dokonanie wstępnej analizy zapotrzebowania. 

Według projektu ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał 

jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku 

węglowego. 

 

Na potrzeby gospodarstwa domowego będzie można zakupić łącznie 3 tony:  

w tym roku do 1,5 tony oraz kolejne 1,5 tony węgla w 1 kwartale 2023 roku,  

chyba że ostatecznie uchwalone przepisy będą stanowiły inaczej. 

 

Cena za 1 tonę węgla nie powinna przekroczyć 2000,00 zł. 

(ostateczna cena zostanie ustalona po uchwaleniu przepisów). 

 

Informacje należy składać w Urzędzie Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47 osobiście 

lub przesłać ją drogą mailową na adres: ugmilejewo@elblag.com.pl  w terminie  

do dnia 4 listopada 2022r. 

 

 

W cenę nie są wliczone koszty transportu zakupionego węgla 

ze składu opału do gospodarstwa domowego. 
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