
Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa 

 
Podstawa prawna: 
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1260 t.j. ze   
zm.), wraz z przepisami wykonawczymi, 
• ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. - o elektromobilności i paliwach alternatywnych  (Dz.U. z 2018r., poz. 317). 

Składający: 
Właściciel/posiadacz pojazdu napędzanego wodorem (H), energią elektryczną (EE), gazem ziemnym 
skroplonym (LNG), gazem ziemnym sprężonym (CNG), zarejestrowanego na terenie Gminy Nadarzyn 
 
 
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU: Wójt Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn 
 

                                                                   

                                                                              Nadarzyn, …………….       

Dane posiadacza/właściciela1: 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 

 

 

Wnoszę o wydanie nalepki oznaczającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu: 

MARKA, MODEL ..............................................................................  

RODZAJ POJAZDU ..........................................................................  

NUMER REJESTRACYJNY .............................................................  

□ H (wodór) 

□  EE (energia elektryczna) 

□ LNG (gaz ziemny skroplony) 

□  CNG (gaz ziemny sprężony) 

Wnoszę o wydanie nalepki oznaczającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu (dotyczy 

autobusów): 

 

     □   LNG (gaz ziemny skroplony)  

     □  CNG (gaz ziemny sprężony) 

 

…………………………….. 

(podpis) 

 

Załącznik: 

……………………………… 

 

 

1Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o wydanie nalepki wskazującej na zasilanie pojazdu  

wodorem (H) lub energią elektryczną (EE) wnioskuje właściciel; 

w przypadku pojazdów zasilanych gazem ziemnym (LNG, CNG) o nalepkę może wnioskować posiadacz pojazdu 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd 

Gminy Nadarzyn  informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn zwana dalej administratorem, reprezentowana 

przez Wójta Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, fax. 227298175, e-mail: 

gmina@nadarzyn.pl,  ePUAP: /8420yasifl/SkrytkaESP  

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl    

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustaw: ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z2017r., poz. 1566 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn.zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn.zm.). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich 

niepodania będzie niemożliwość realizacji zadania. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi 

archiwizacji. 

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie 

dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania 

danych osobowych. 

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 

- ich sprostowania, 

- ograniczenia ich przetwarzania, 

- usunięcia, 

- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w 

dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

dotychczasowego przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

Potwierdzam odbiór nalepki (nr seryjny)………………….,                                  dnia……………………… 

 

…………………………….. 

(podpis) 

mailto:gmina@nadarzyn.pl
mailto:rodo@nadarzyn.pl

