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WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT  

ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. 
 

UWAGA! 

Informacje w tym wniosku składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

Podstawa prawna: art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie 
niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 
poz. 2687). 

Jak wypełnić wniosek 

 Pisz WIELKIMI LITERAMI.   

 Pola wyboru zaznaczaj  V  lub  X  .    

URZĄD, DO KTÓREGO SKŁADASZ WNIOSEK 

Refundację podatku VAT wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT. 

URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ 

TWOJE DANE 

Możesz być wnioskodawcą, jeśli jesteś tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została 

zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do wskazanego poniżej gospodarstwa domowego.  

Imię (imiona) 

 

Nazwisko 

 

Obywatelstwo 

 

Numer PESEL 

           

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość 
Wypełnij, jeśli nie masz numeru PESEL. 

 

DANE DO KONTAKTU 
Dane w tej sekcji są nieobowiązkowe. Jeśli podasz adres poczty elektronicznej, zostanie na niego 

przesłana informacja o wypłacie refundacji podatku VAT. 

Numer telefonu 

 

Adres poczty elektronicznej 
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ADRES ZAMIESZKANIA  

Wskazany adres gospodarstwa domowego musi być zgłoszony w deklaracji do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków (CEEB) wraz z głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem gazowym. 

Gmina / dzielnica 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

  -    

Ulica  

Jeśli Twój adres nie ma ulicy, pozostaw to pole puste. 

 

Numer domu 

 

Numer mieszkania  

Jeśli nie masz numeru mieszkania, pozostaw to pole puste. 

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA 

REFUNDACJA PODATKU VAT 

Wypełnij, jeśli chcesz otrzymać przelewem refundację podatku VAT. 

Numer rachunku 

                          

Imię i nazwisko właściciela rachunku 

 

RODZAJ SKŁADANEGO WNIOSKU 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 
 

Składam wniosek pierwszy raz 
 

 
 

Składam kolejny wniosek, a dane mojego gospodarstwa domowego i jego członków się nie 
zmieniły 

 

 
 

Składam kolejny wniosek, a dane gospodarstwa domowego lub jego członków 
się zmieniły 
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ZAŁĄCZNIKI 

Wypełnij i dołącz: 

 załącznik nr 1, jeśli: 

- składasz wniosek pierwszy raz, lub 

- zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków, 

 załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok, 

 załącznik nr 3, jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku. 

Załączane dokumenty 

Wpisz poniżej załączniki (nr 1, 1a, 1b, 2 lub 3) do wniosku oraz załączane faktury dokumentujące 

dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia. Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku.  

Jeśli chcesz, możesz załączyć inne dodatkowe dokumenty. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że:  

 wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, 

 wszystkie podane w załącznikach dane są zgodne z prawdą, 

 jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

 głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących 

źródeł: 

kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy zasilane 

paliwami gazowymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa 

w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. 

zm.). 
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca 

budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji o 

używanym źródle ciepła w budynkach. 

 

                

miejscowość                                    data: dd / mm / rrrr                            podpis wnioskodawcy 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (refundacja podatku VAT) 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa jest Burmistrz 

Kolbuszowej, mający swoją siedzibę w Kolbuszowej (36-100) przy ul. Obrońców Pokoju 21. 

2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: pisemnie -na adres siedziby administratora; poprzez e-mail: 

burmistrz@ekolbuszowa.pl; telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.252). 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: pisemnie na adres 

siedziby administratora; poprzez e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl; telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502). 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO–tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o 

szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) 

oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do refundacji kwoty 

odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 

2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwanej „refundacją podatku VAT”, ustalania wysokości 

podatku VAT i jego wypłacania. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej/Gminie Kolbuszowa odbiorcami danych 

mogą być:  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na 

podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.). 

6. Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane przez okres zgodny z 

obowiązującym u Administratora Danych jednolitym rzeczowym wykazem akt, tj. 10 lat zakończenia Państwa sprawy. 

7. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie –tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO 

-Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że 

przetwarzanie danych przez Burmistrza Kolbuszowej narusza przepisy RODO. 

8. Wnioskowanie o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych jest dobrowolne, tym samym podanie danych 

osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o refundację podatku VAT. 

Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu. 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane. 

10. Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

Zapoznałam/łem się z treścią, zrozumiałam/łem i przyjęłam/przyjąłem do wiadomości 

 

           

miejscowość                                             data: dd / mm / rrrr                                   podpis wnioskodawcy 

 

   

   


