
                 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH 
                   ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 

 
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). 

 
Informacja OPS: Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. Należy wstawić X lub V w wybranym polu „   ”  .  
 

 
PONIŻSZĄ TABELKĘ WYPEŁNIA PRACOWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH 

 
 
 

 
…………………………………………………………………………….. 

(podpis i pieczęć pracownika przyjmującego wniosek) 

 
 
 
 
 

 
 

(data wpływu 
wniosku) 

 
 
 
 
 
 
 
(ilość załączników, tj. kartek dołączonych do 
wniosku w dniu złożenia) 

 

Część I 
 

DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, ZWANEJ DALEJ „WNIOSKODAWCĄ” 

 
Informacja OPS: Wnioskodawcą powinna być osoba, która ma podpisaną umowę na dostarczanie paliwa gazowego do danego 
gospodarstwa domowego (jeżeli spełnia pozostałe wymagania wskazane w ustawie). 
Wskazany adres gospodarstwa domowego musi być wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków 
(CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy (wejście w życie 21.12.2022 r.) lub w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego 
lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB, o którym mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 
Ponadto wnioskodawcą powinna być osoba, której głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwem 
gazowym. 
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Imię (imiona) i nazwisko 

 
 

Obywatelstwo 
 polskie 
 inne (jakie)…………………………… 

PESEL (gdy nie nadano należy podać numer i serię dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

 

Data urodzenia 

 

Miejsce zamieszkania 
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Miejscowość 
                             GLIWICE 

 

Kod pocztowy Adres poczty elektronicznej 
(nieobowiązkowo)* 

 

Ulica 

 

Nr domu Nr mieszkania Nr telefonu (nieobowiązkowo) 
 
 

 * W przypadku podania adresu poczty elektronicznej, zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie refundacji podatku VAT 
Istnieje możliwość odebrania z OPS informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT. Wniosek o wydanie informacji należy złożyć w OPS. 
 

Informacja OPS: Wskazanie przez Państwa konkretnej opcji pozwoli na kierowanie korespondencji zgodnie 
z Państwa dyspozycją 

 
Zaznacz, czy podany powyżej adres ma służyć jako: 

1. Adres, pod który ma być wysyłana korespondencja z OPS w Gliwicach: 



wyłącznie w danej sprawie    
na potrzeby wszystkich spraw  

2. Adres, pod który ma być wysyłana korespondencja z wszystkich jednostek UM w Gliwicach  
 
 

Refundację podatku VAT przekazać należy na poniższy numer konta, tj.:  

 
w banku……………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa banku). 
Imię i nazwisko właściciela rachunku : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Część II 
 

RODZAJ SKŁADANEGO WNIOSKU 
 

 

Informacja OPS: Należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

 
 Składam wniosek pierwszy raz 

 Składam kolejny wniosek 

 
Część III 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 

 

Informacja OPS: Należy wypełnić i dołączyć: 
załącznik nr 1 – jeśli składasz wniosek pierwszy raz 
załącznik nr 2 – jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok, 
Należy wpisać poniżej poszczególne załączniki (nr 1, 1a lub 2) dołączone do wniosku oraz załączone faktury 
dokumentujące dostarczanie paliw gazowych i dowody ich opłacenia. Dokumenty te są niezbędne do złożenia 
wniosku. Istnieje możliwość dołączenia również innych dodatkowych dokumentów. W przypadku otrzymania faktury 
prognozowanej wniosek o refundację podatku VAT należy dostarczyć dopiero po otrzymaniu faktury rozliczeniowej  
(z koniecznością zachowania terminów wskazanych w ustawie). 
Jeżeli od daty wystawienia faktury, a dniem złożenia wniosku w OPS minął termin dłuższy niż 30 dni należy dołączyć dodatkowe 
oświadczenie wskazujące na datę otrzymania faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych. 
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Część IV 
 

POUCZENIA ORAZ OŚWIADCZENIA 

 
Oświadczam, że: 
 
– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, 

- wszystkie podane w załącznikach dane są zgodne z prawdą, 

- 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.). 

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. 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią oświadczeń oraz pouczeń.  
 
W dniu złożenia/uzupełnienia wniosku zapoznałam/em się z aktami sprawy ze zgromadzonym przez organ materiałem 
dowodowym. 
Poinformowałam/em organ o ewentualnym uzyskiwaniu dochodów przez osoby niepełnoletnie.  
 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH 

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji statutowej działalności Ośrodka na podstawie art. 20 ust. 3 
ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 411 
ust. 10n pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. 
2.Dane osobowe wykorzystujemy również w celu: 
-sprawniejszej komunikacji z klientami Ośrodka – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu; podanie tych danych jest 
dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na 
ich wykorzystanie, 
- realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych w tym zapewnienia dostępu 
do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)), 
- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej 
wykonanie. 
3.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, reprezentowany 
przez Dyrektora.  
4.Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym  
nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4.01.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności 
współadministratorów. 
5.Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
6.Dodatkowe informacje: 
Dane osobowe mogą być przekazywane: 
-innym podmiotom, w celu wykonywania zadań publicznych, 
-innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udostępnienia przetwarzanych danych 
osobowych. 
Okres przechowywania danych osobowych określają przepisy kancelaryjno-archiwalne, dla celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane okres 
przechowywania akt wynosi 10 lat, natomiast dane z monitoringu przechowujemy 14 dni od dnia nagrania. 
W Ośrodku nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie. 
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy. 
7.W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Ośrodek można się kontaktować za pomocą poczty 
tradycyjnej, listownie na adres: ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ops@ops.gliwice.eu.  
 

 
 
 
 

Gliwice, ………………………………………………… 
      (data) 

 
 
 
 
 

(podpis wnioskodawcy) 
 

mailto:ops@ops.gliwice.eu

