
                                                                                             Godziesze Wielkie, dn. …… - ……..- ……r. 

…………………………………… 
                     /imię i nazwisko/ 

…………………………………… 

                      /adres/ 

……………………………………. 

……………………………………. 

* Identyfikator podatkowy 

 

…………………………………… 
                     /imię i nazwisko/ 

…………………………………… 

                      /adres/ 

……………………………………. 

……………………………………. 

* Identyfikator podatkowy 

 

 

        Wójt Gminy  

        Godziesze Wielkie 

 

WNIOSEK 

 

 Proszę o wydanie zaświadczenia o figurowaniu /niefigurowaniu/* w ewidencji 

podatników podatku rolnego / leśnego / nieruchomości/* oraz o hektarach przeliczeniowych. 

w……………………. 

 Zaświadczenie to potrzebne jest do przedłożenia: 

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

celem uzyskania: 

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

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

 

        ……………………………… 

               /podpis/ 

 
 

 

 
* Identyfikatorem podatkowym jest: 

- numer PESEL -  w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących  

działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 

- NIP- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 
 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
Niniejszą informację przekazujemy w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 19/1)], informujemy że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Godziesze Wielkie którego siedziba znajduje się w Godzieszach Wielkich ul. 11 

Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: godziesze-
wi@zgwrp.org.pl , telefonicznie pod numerem (62) 7611089 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. 

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@comp-

net.pl  
3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień Administratora w oparciu o art. 
6 ust. 1 lit c ww. rozporządzenia w celu: 

a) realizacji zobowiązań podatkowych podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych osób 

fizycznych. 
b) informacji podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, tajemnicy skarbowej zgodnie z art. 

1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), tj. zadań realizowanych w interesie 

publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e cyt. rozporządzenia oraz art. 1 c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., 
(Dz. U z 2019 r., poz. 1170 ze zm.). 

c) poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., (Dz.U z 2019 

r., poz. 1170 ze zm.), ustawą z dnia 15 listopada 1984 r., o podatku rolnym (Dz. .U z 2020 r., poz. 333 ze zm.), ustawą z dnia 30 października 
2002 r., o podatku leśnym (Dz. U z 2019 r., poz. 888), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze 

zm. ), ustawą z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), ustawą z dnia 17 maja 1989 r., prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 r., poz. 730 ze zm.). 
d) windykacji niezapłaconych podatku zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 

2019 r., poz. 1438 ze zm.). 

e) naliczania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2015 r., poz. 1340 ze zm.) 

f) wydawania zaświadczeń o figurowaniu i niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości 

oraz o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych wydawane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja 
podatkowa. 

g) wydawania zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.). 

4) Dane osobowe mogą być udostępnianie innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, celów do których zostały zebrane z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

6) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych. 

7) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa: 
a) dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w 

jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

b) prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych 
danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych, 

c) prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności 

wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do 
celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie 
przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku 

możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających 

ograniczenie przetwarzania. 
e) prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i 

w sposób zautomatyzowany. 

f) prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub 

interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych 
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, 

które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 
g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa. 

9) Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

10) Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. 

 

 
 

 

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

(data i czytelny podpis) 
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