
 
Mochowo, dnia .............................. 

 
…………………………………………………….  ……………………………………………………………. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy    Imię i nazwisko współmałżonka( *) 
 
.................................................................................  ……………………………………………………………. 
Adres zamieszkania      Adres zamieszkania 
 
.................................................................................  ……………………………………………………………. 
Kod pocztowy     Kod pocztowy 
 
.................................................................................  .............................................................................................. 
PESEL lub Numer NIP (**)                                                                  PESEL lub Numer NIP(**) 

 
       (*) nie wypełniać, jeżeli nie dotyczy 
     (**)Identyfikatorem podatkowym jest: 

1) numer PESEL — w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących 
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 
2) NIP — w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa  
w art. 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników  
i płatników oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2011, poz. 1016) 

 
Urząd Gminy w Mochowie 

 
Wniosek o wydanie zaświadczenia 

 
Proszę o wydanie zaświadczenia:  

                      właściwe zaznaczyć znakiem X  (można wybrać tylko jeden punkt) 

1.  o niezaleganiu z płatnością zobowiązań podatkowych  

2. o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego 

3. o aktualnej powierzchni mojego gospodarstwa rolnego / nieruchomości  zgłoszonej do 
        opodatkowania,  na terenie Gminy Mochowo w hektarach fizycznych i przeliczeniowych  

4. o powierzchni mojego gospodarstwa rolnego / nieruchomości  zgłoszonej do opodatkowania,  
       na terenie Gminy Mochowo w hektarach fizycznych i przeliczeniowych w roku poprzednim 

 
oraz     ( dotyczy punktu 3 i 4) 
  o użytkach rolnych 

  o statystycznej wysokości dochodu uzyskanego z pracy w moim gospodarstwie rolnym  
                           położonym na terenie Gminy Mochowo  

5.  ……………………………………………………………………………………………………………………... 
         ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Zaświadczenie powyższe zostanie przedłożone w: 

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

(nazwa instytucji) 
w celu  
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
        ………………………………. 
            Podpis wnioskodawcy 



 
 
 
 
POŚWIADCZENIE EWIDENCJ PODATKOWEJ URZĘDU GMINY W MOCHOWIE                               
 
 

Na podstawie ewidencji podatkowej stwierdzam, że wnioskodawca/y  

 p. ………………………………………………..……..… zam. ………………………………………….  

� nie zalega w zapłacie zobowiązań podatkowych 

� zalega w zapłacie zobowiązań podatkowych  

 zaległość główna    ………..……..zł ;     odsetki ………..…….. zł 

� nie posiada….    gospodarstwa rolnego  

 

aktualnie / w roku 20…. 

� Posiada…. gospodarstwo o łącznej powierzchni …………… w tym: 

�  grunty rolne o powierzchni ……………….ha, w tym ……………. ha przeliczeniowych  

� las o powierzchni ………………..  

�  nieużytki o powierzchni ……………… 

 

� użytki rolne ……………… 

 

� dochód roczny wynosił  ……………. zł.  

Dochód ogłaszany na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)  

� ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

         ……………..……………… 
          podpis pracownika 


