Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez urząd gminy
(pieczęć)

WNIOSEK
o zwrot kosztów zużycia gazu ziemnego
styczeń

na rok

Podstawa prawna:
Osoby uprawnione:

*

lipiec

**

Rozliczenie
roczne

***
......................................................
(data przyjęcia i podpis)

Zarządzenie Wójta Gminy Lubartów Nr 10/14 z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie zwrotu kosztów zużycia gazu ziemnego, zmienione Zarządzeniem Wójta
Gminy Lubartów Nr 218/21 z dnia 17 grudnia 2021 r.
Osoby fizyczne posiadające umowę na dostarczanie gazu ziemnego w miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia,
Baranówka, Wandzin, Trzciniec.

I. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
01. Nazwa

WÓJT GMINY LUBARTÓW

II DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
02. Nazwisko / Nazwa pełna

05. NIP (jeżeli został nadany)
06. PESEL

03. Pierwsze imię / Nazwa skrócona

04. Drugie imię

07. Telefon

08. Adres poczty elektronicznej (e-mail)

III. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES
09. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

IV. ADRES PUNKTU POBORU GAZU - wypełnić jeśli inny niż w pkt. III
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu

V. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY NA DOSTARCZENIE GAZU ZIEMNEGO
1. Oświadczam, że posiadam umowę na dostarczanie paliwa gazowego
nr
zawartą w dniu

z dostawcą występującym pod nazwą:

VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
29. Liczba załączników****

Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot kosztów za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot kosztów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca.
Zaznaczyć w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 2 Zarządzenia nr 10/14 Wójta Gminy Lubartów z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zwrotu kosztów zużycia gazu
ziemnego tj. „W przypadku otrzymywania faktury rozliczeniowej za zużycie gazu ziemnego jeden raz w roku dopuszcza się możliwość składania wniosku o zwrot kosztów
zużycia gazu ziemnego jeden raz w roku w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia. Zwrot kosztów zużycia gazu w tym przypadku następuje za cały okres, którego dotyczy
faktura”.
**** Podać liczbę faktur VAT albo potwierdzonych za zgodność z oryginałem ich kopii.
*
**
***

30. Załączniki

Nazwa załącznika

Liczba załączników

.................................................................................................................................................... .....
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................

..........................
..........................
..........................
..........................
. .........................

VII. PROSZĘ O WYPŁACENIE ZWROTU NA RACHUNEK BANKOWY
31. Nazwisko i imię / nazwa, adres posiadacza rachunku

32. Nazwa pełna banku
33. Pełny numer rachunku bankowego

VIII. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego;
2) znane mi są zasady przyznawania zwrotu kosztów zużycia gazu.
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury przyznawania
zwrotu kosztów zużycia gazu ziemnego - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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. Urz. UE.L Nr 119, str. 1)
34. Data i podpis wnioskodawcy

-

-

data wypełnienia wniosku
(dzień – miesiąc – rok)

IX. ADNOTACJE URZĘDU GMINY
35. Uwagi

...............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

