Staroźreby, dnia ….......................................
…...........................................................
imię i nazwisko
…...........................................................
adres
…...........................................................
…...........................................................
PESEL/NIP
Wójt Gminy Staroźreby

Wniosek
o wydanie zaświadczenia potwierdzającego
figurowanie w ewidencji podatników podatku rolnego
Na mocy art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
900 ze zm.), wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego figurowanie w ewidencji
podatkowej podatników podatku rolnego i wskazanie powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego
podlegających opodatkowaniu.
Zaświadczenie jest niezbędne do przedłożenia w ….............................................................................
w sprawie …...........................................................................................................................................
Zaświadczenie
1. odbiorę osobiście
2. proszę przesłać pocztą na wskazany adres.................................................................................
3. odbierze Pan/Pani …..................................................................................................................
(* zaznaczyć właściwe)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Staroźreby z siedzibą w Staroźrebach, ul. Płocka
18, kod pocztowy 09-440. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod
numerem telefonu (24) 266 30 80. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@starozreby.pl . Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego figurowanie w ewidencji podatników podatku rolnego. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. Posiada
Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO).
……………………………..………………………
( podpis wnioskodawcy)

Poświadczenie urzędu
Na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu organu podatkowego, stwierdza się, że:
Pan/Pani ….............................................................................................................................................
PESEL/NIP.............................................................................................................................................
zam. …...................................................................................................................................................
figuruje / nie figuruje* w ewidencji podatników i jest zobowiązany do regulowania podatku za
gruntów o pow. ….................. ha ogółem zgłoszonych do opodatkowania, w tym …...................ha
fiz., co stanowi ….............................ha przel.

….......................................................
data, pieczęć i podpis pracownika

