WI{IOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCHZ
TYTUŁ U WYKORZY STYWANIA NIE KT ORYCH ŻPOnnr C IEPŁA

Skrócona instrukcj a wypełn iania:

1.
ż.

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
Pold wyboru naleĘ zaznaczaó

V lub X

.

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WI,PŁATĘ DODATKU DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH
żprolrcn CIEpŁA1)

WOJT GMINY IZBICKO
1) Dodatek wypłaca wó.it, burmistrz lub prezydent miasta właściwyze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej
składającej r,vniosek o wypłatę tego dodatku.

CZĘŚCI
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODA\ilCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. Dane osoby flzycznej składającej wniosek, rwznej dalej ,,wnioskodawcą".

DANE WNIOSKODAWCY

1.

Imię (imiona)

2. Nazll,isko
3. Obyrvatelstwo
4. Numer PESEL

0_5.
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Seria i

t,tl,ttlrer

r)
dokttnlentu strłierdza.iącego tożsatrlośc

Nalcz1 lrrpełnić rr pI,zlpadku. {]dl osoba nic posiacla Iltllncrtl I't,.SF-l-.
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ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

3)

,Gmina ldzielnica

1.

m

Kod pocztowy,

2.

rT-n

Mie.iscow,ośc

3. Ulica
4. Nr domu

05. Nr mieszkania

06. Nr telefonu

lr

ninie.|szvnl

rr

07. Adres poczty elektronicznej

a)

ar

niclsku.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZF,KAZ.ANA KWOTA
DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTaŁU WYKORZYSTYWANIA
NIEKTÓRYCH ZRODEŁ CIEPŁA 5)

1.

Numer rachunku bankowego

2. Imię i nazwisko właścicielarachunku bankowego
i'Nalez,l rr;peinic rr

trlI,zrpadktt chęci otrz1

2. Dane członków

llaIria tegil

clttc]atkLL

rl fbrrlie przcletrtt ila

t'achLtttck barrkorrr.

gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe

wnioskodawcy jest:
jednoosobowe

Definicjagospodarstwadomowego:

wieloosobow e (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: ... ....)
zgoillric tart,.21LLst.2tlstarr1 zdrlia2trrześniaż022r,tlszczegtiln,v-cIlt'ozrłiązaniirch

rozutnic się osobę lizrczttl1 sltlll()tnie zanrieszklr|ącą i gospodaru.jilci1 (gospodarstlvo domowe jednoosobolve) albo osobę
lizlczną oraz osobr z rrią spoklerirrionc lub nicspolirer.rnionc pozosta.jące rr taktl'cznrln zrviazku. rrsP(llnie z nią
zarnieszkLrjące i gospodartrjącc (gospodarstwo domorł,e lvieloosoboł,e).
Dodatek dla gospodarstlł, domowych rvypłaca się na wniosek jednej z lvyżej wl'mienionych osól

)

J

W skład gospotlarstwa clomolvego lvnioskodalvcy rvchodzą:

Ór

polrlżł_,j.\\'przlpadku gdy osriiatlczcnic dotlczl,rl,iększr,.j 1iczb1 czlonkóu gospodirrstlła clonlorvego niż ó os(lb. nalcż)'
dodac forrnLrlarz obc,jnlLljąc1 dane kole.jnl,ch członkóll gospodarstu,a dotłtlrrcgtl tvnioskodalrcr'.

1) DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
l. lrnię (irniona)

2.

Nazwisko

3. Numer PESEL
nulner dokumentu stwierdzającego tożsamoŚĆ
l)

Należy lvypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

2) DANE OSOBY \ilCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

l.

2.

llnię (imiona)
n.-azlvisko

3. Numer PESEL

7)
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego toźsamośó

]j Należ1

rrrpcłnić rr przrpadkLr. gdr osoba nie posiada ntllrlel,tl Pl]St]l-,

3) DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1.

2..

Imię (imiona)

Nazll,isko

3. Numer PE,SEL

7)
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tozsamość

7)

Należy *1,pełllić rr ;rrzvpadkLt.

gd1, osoba

nic posiacla nLrlnerlr I)[.SF]L

4) ,DANE

l.

OSOBY WCHODZĄCBJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Imię (imiona)

2

Nazrvisko

3. Numer PESEL

04.
;)

7)
S".iai nu,rl". dokumentu stwierdzającego tożsamość

Nalcż}, lrlpelnić rl przvpadku. gd1 osoba nic posiada llllillcrLl Pt]SEL.

5)
l.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

2.

Nazrvisko

Irnię (imiona)

3. Numer PESEL

7)
04. SÓria i numęr dokumentu stwierdzającego tozsamość

z)

Należy rvypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

6)
1.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SI(ŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

2.

Nazwisko

lmię (imiona)

3. Numer PESEL

7)
Oł. Sęria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

7)Należ1 rr,lpełnic

1t,

przvpadku. gdy clsoba nic posiaclir nlllncrll t'lrsE,I-.

j
Informacja dotvcząca źródel ciepła 8)

Głównym źródłemciepła gospodarstrva donlolr,eqo r,vnioskodawcv jest zgłoszone lub r.vpisane do
centralne_j elvidenc.iieInisl,iności budvnkórr, o które.i lllo\\,a rł,art.27a ust. l ustalrl,z dnia 2l listopada
2008 r. o rvspieranitt tertnot-noclernizac_i i i relnontórv oraz 0 centlalrle.j elridenc.ji ernisl,jności budynkórł,
(Dz. U. z2021 r. poz.55-ł. z późn. zrn.),.jcclnrl z llastęptt jącl,ch zródeł:

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO ZRODŁA

!

Kocioł na paliwo stałe 9)

n
n

Komilrek

Koza

!

Ogtzewacz powietrza

!

Trzon kuchenny

!

Piec kaflowy na paliwo stałe

l

piecokuchnia

!
l

Kocioł gazo\Ą,}, zasilarl1 skt,oplonr nl gaze In LPG

91, l{))

I(ocioł ole.jowy'l)

ttlźe.j .jako glórrlle zrtidlo cicpla oraz poti rl,artttlkietlr. zc to zrtidlo cicpla ztlstalo zglosztltre lr:b rlpisalle do centrallle.j
crriilencji elnisvjności budlnkólv (CEEB) do drlia ll sierpnia 2022 r.. albo po tvnl dniu - rl przvpadku gltiri,llych źrtideł
ogrzelrania zgloszonlch lub rtlpisan_lch po raz piertrsz1 do celltralne.i ervideIrc,ii enlisriności budlnkcirl.

RODZAJ WYKORZYSTYWANEGO PALIWA

n

9)

Pelet drzewny

!
!
!

Inny rodzaj biomasy:

D

Olej opałowy

Drewno kawałkowe

Gaz skI,oplonr LPG

|"'

Należ! zaznacl,yć takzc rr przl,padku gcl1 ogrzelranic btrclynku realizorlatle.jest przez lokalną siec cicpłorvniczą.
obstugirrarlą z kolła zasilanego peletelł clrzer.,llrln irlbo inn1 rn rorlzirIctn biclInasr. kotla ntr gaz skroplonv LP(i albo kotła
na ole.i tlpałolr;. Wtl,nl przlpadku clo rrlliosku należr załilcz;ć ośiviadczenic rrłaściciclallrb zarzildcy birdlnktr o takirlr
sptlstltlie oqrzcrraIliit bucllnktr zgodllic zc zgłtlszctlioIrl lub rrpiscIn dtl centralnc.i crticlcIlc!icrnisr jnclści btrcll,nktiri.

t)m gazelll. Dodtrlkicnl nie sq
l l,i §. htltli 9uz,ltrę.j,

glrz Ll't l

ob.i.cte

tr szczcgtilntlsci: gllz zicnlnl drstt,rbuotrlt-tt siecią gazorrą (tz\\, gaz sieciori1) oraz

6

cz4ścrI
ośwrłncZENIA
Ośu,iadczaIn. ze:

-

osoby rł,ymienione w częścil rv pkt 2 rł,niosku są członkami rnojego gospodarstwa domowego,
gospodarstrł,o dolnowe nie korzvsta albo nie korzystalo z dodatku rvęglorł,ego. o którl,m lnowa wart.2 ust. l ustalr,y zdnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatktr rr,,ęglorvyIn (Dz. U. poz.l692) ani nie został
zl o żr> n,:,, u, n o s e k o rł:v- p l a t ę t e g o d o d a t k u.
i

-

gospodarstrł,o doInclwe nie zakLrpilo palilr,a stałego. po cenie nie lv1,,zsze_i niż996.60 zł brutto zatonę
od przedsiębiorc1,,. którenlu przl,sługirvała za to rekolnpensata tta podslarvie ustarł,y z dnia 23
czel,\\,ca 2022 r.

o szczególtlvch rozrviązatliacIl sluzących ochrotlie odbiorcórv niektórl,clr palirv
palił,(Dz. U. poz.1477 i 1692).

stałych lv zrł,iązku z syttrac_ią na rl,tlku tl,ch

-

rvszvstkie podane w,e rvtriosktt dane są zgodne z prarvdą.
rłsz1,,stkie poclane we wniosku dane są aktualtle.

Iestem świadoma/świadomyodpowiedzialności karnej

za

złożeniefułszywego oświadczenia

wynikajqcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

(miejscowość)

(data: dd/mm/rrrr)

(podpis wnioskodawcy)

Klauzu!a informacyjna dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródełciepła

lnformacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,6/679 z dnia 27.04,201.6r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95lĄ6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

L.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy lzbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47 - 180 lzbicko
(da lej, ja ko Administrator).
ż. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: ug@izbicko.pl, telefonicznie pod numerem
77 46!7ż06lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Z lnspektorem ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych zprzetwarzaniem danych poprzeztelefon komórkowy

4.

668 620 F96.
Dane osobowel będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień do uzyskania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródełciepła (dalej jako świadczenie), w tym:
a. Przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku do źródeł ciepła;

b.
c.

Wypłaty dodatku źrodełciepła;
Odmowy przyznania dodatku do źródełciepła, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie
pobranego dodatku źrodełciepła;
d, Wydania zaświadczeń;
e. Prowad)enia postępowania w sprawie nienaleznie pobranego dodatku doźrodel ciepła;
f, Egzekucji nienależenie pobranego dodatku do źródeł ciepła;
8. Archiwizacji;
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciązącego na Administratorze), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ż01,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Odbiorcami
mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym przez Urząd Gminy w lzbicku. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte,
9. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wynikające z ustawy z dnia 15 wrzeŚnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źrodełciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. NiePodanie danych osobowych uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku do Źródeł ciepła.
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równiez w formie profilowania.
Data i podpis:

genct\ czna.
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