
Informacja w sprawie dystrybucji węgla na terenie Gminy Siennica 

Urząd Gminy w Siennicy informuje, że przystąpił do realizacji zadania mającego na celu pomoc  

w pozyskaniu węgla na potrzeby gospodarstw  domowych w cenach gwarantowanych do 2000 zł,  

w związku z czym zwracamy się do mieszkańców naszej gminy o wypełnienie formularza wstępnego 

zapotrzebowania na węgiel. Określenie ilości osób zamierzających zakupić węgiel za pośrednictwem 

gminy jest kluczowe dla sprawnego i szybkiego działania. 

Możliwe jest złożenie formularza: 

• w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Siennicy 

• w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap. 

Zgodnie z przyjętą ustawą możliwy będzie zakup 1,5 tony węgla na gospodarstwo domowe  

do 31.12.2022 r. oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. 

Formularze wstępne należy składać do 15 listopada 2022r. do godz. 15:00. 

Jednocześnie informujemy, że złożenie formularza wstępnego zapotrzebowania na węgiel nie jest 

wiążące dla składającego. Wiążące będzie złożenie wniosku właściwego, którego treść zostanie 

opracowana i opublikowana w najbliższym czasie. 

Uprawnienie do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach przysługuje jedynie tym osobom, którym 

przysługuje dodatek do zakupu węgla oraz nie nabyli (ani wnioskodawca ani żaden z jego domowników) 

paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co 

najmniej 1,5 t. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 25-757-20-20 w. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 

2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Siennica (adres: 05-332 Siennica ul. 

Mińska 33, e-mail: gmina@ugsiennica.pl, nr tel. 25 757 20 20). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu  

e-mail: iod@ugsiennica.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia przez Państwo deklaracji dotyczącej 

zakupu węgla po cenach preferencyjnych.  

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na  deklaracji osób 

zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa 

w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.    

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.   

10) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa 

dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, tj. podmiotom dystrybuującym paliwa stałe dla gospodarstw 

domowych po preferencyjnych cenach, usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów 
informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych  
i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług 
informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu 
księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej  
w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania 
bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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