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Brzesko, dnia ............................... 

 

                                   Burmistrz Brzeska  

               ul. Głowackiego 51 

               32-800 Brzesko 
                     ……..…………………………… 

               nazwa i siedziba organu podatkowego  

 

 

WNIOSEK  O  WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA 

 

 

NIP / PESEL
*
 ............................................................................ 

 

 
 

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

 

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

 

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

                                                          ( imię i nazwisko / firma, adres zamieszkania / siedziby podatnika) 

 

 

zwracam się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan 

zaległości 
*
 

 

Cel wydania zaświadczenia ......................................................................................................... 

 

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

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem / nie jestem
*
 podatnikiem podatku rolnego, podatku od 

nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.
*
  

 

Dodatkowo proszę o udzielenie informacji ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:  

a)  postępowanie mające na celu ujawnienie zaległości podatkowych i określenie ich 

wysokości 

b)  postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe 

zobowiązań wnioskodawcy 

c)  postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe 

2) dotyczących: 

a)  okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów, 

b)   podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została 

rozłożona na raty. 

 

Opłata skarbowa 21,00 zł od zaświadczenia.   

 

 
* niepotrzebne skreślić 

       .................................................................... 
                                                                                                              / podpis/ 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 Nr 119, s. 1 ze. zm) – dalej: RODO informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzeska mający siedzibę w Urzędzie 

Miejskim w Brzesku adres: ul. B. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, tel. kontaktowy 14 68 63 100, 

e-mail: umbrzesko@brzesko.pl. 

2. W sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wydania zaświadczenia na podstawie akt 

spraw podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości w podatkach 

lokalnych. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r  Ordynacja 

podatkowa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych – trwający co najmniej 5 lat.  

6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu.  

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO).  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane 

dotyczą jest zobowiązana do ich podania.   

9. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom zewnętrznym na podstawie 

umowy powierzenia do przetwarzania danych osobowych (Poczta Polska, bank obsługujący Urząd, 

firmy informatyczne serwisujące oprogramowanie komputerowe dotyczące podatków lokalnych), a 

także podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

 

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

                  / podpis osoby informowanej/ 
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