
Murowana Goślina, dnia …….....................  

Wnioskodawca: 

 
.................................................................... 
(imię, nazwisko wnioskodawcy lub nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

.................................................................... 
(adres zamieszkania, siedziba) 

 

....................................................................  
(kod pocztowy, miejscowość) 

 

.................................................................... 
(telefon kontaktowy: stacjonarny, komórkowy)** 

 

..................................................................... 
(e-mail)** 

 

..................................................................... 
(NIP, PESEL) 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy 

 Murowana Goślina 
 plac Powstańców Wielkopolskich 9 

 62-095 Murowana Goślina 

  

 

W N I O S E K 
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB 

STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI  
 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości*  

w podatkach i opłatach lokalnych. 

Zaświadczenie potrzebne jest w celu przedstawienia 

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

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

Ponadto proszę o zawarcie w zaświadczeniu informacji 

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

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

Zaświadczenie odbiorę: 

 osobiście 

 za pośrednictwem poczty przesłane na wskazany adres* 

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

 

 

                   ……………………………………………. 
                                      (podpis wnioskodawcy) 

Obowiązujące opłaty skarbowe:  

za zaświadczenie 21 zł  

 

*)  niepotrzebne skreślić 
**) podanie informacji nie jest obowiązkowe  
 



Informacja nt. przetwarzania danych osobowych 
Na podstawie art. 13 i 14 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm., dalej jako Rozporządzenie RODO), 
informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców 
Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 
Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia RODO) lub na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), w szczególności 
w celu:  
 

a. naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;  
b. naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;  
c. wydawanie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;  
d. poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 maja 
1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;  

e. naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawa z dnia 10 marca 
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej;  

f. windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji;  

g. wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego 
oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
ordynacja podatkowa;  

h. wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

4. Administrator może pozyskiwać dane od podmiotów wskazanych w art. 298 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
ordynacja podatkowa oraz z Systemu Rejestrów Państwowych oraz ze Starostwa Powiatowego. Kategoriami odnośnych 
danych są dane adresowe oraz przedmiotu opodatkowania.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. Odrębną kategorię odbiorców są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, 
z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina systemów informatycznych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres zgodny 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innymi szczegółowymi przepisami 
prawa. 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a. dostępu do treści swoich danych osobowych;  
b. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;  
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;  
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podatnik, którego dane dotyczą jest zobowiązany do ich 

podania.  
9. Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie 

na podstawie Pani/Pana zgody, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. Zgoda może 
zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W  stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia 
swoich danych osobowych i wniesienia sprzeciwu. 

11. Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. Na podstawie podanych danych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym 
profilowanie. 

 


