
Płock, dnia …………………………………

……………………………………………………………
nazwisko

……………………………………………………………
imię

…………………………………………………………..
pesel

……………………………………………………………
ulica

……………………………………………………………

kod pocztowy, miejscowość

Urząd Miasta Płocka
Wydział Podatków i Księgowości
Referat Wymiaru Podatków i Opłat

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Na mocy art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(tj.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1325  ze  zmianami)  wnoszę  o  wydanie  zaświadczenia
o niezaleganiu w podatkach.
Jednocześnie wnoszę o podanie informacji stwierdzającej:

1. Czy w stosunku do mojej osoby prowadzone jest postępowanie mające na celu 
ujawnienie moich zaległości podatkowych tak/nie

2. Czy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, również w 
zakresie innych niż podatkowe zobowiązania wnioskodawcy tak/nie

3. Czy prowadzone jest postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 
wykroczenia skarbowe tak/nie

Zaświadczenie to jest mi potrzebne do przedłożenia ……………………………………………………………

w celu ………………………………………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………

                      czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 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 9  ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych
„RODO” informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest  Gmina Miasto Płock,  09-400 Płock,  Stary
Rynek 1;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania informacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1325 ze zm.);
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania

lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych;
8. Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa podania  danych  będzie  skutkować

odmową realizacji wniosku.

mailto:iod@plock.eu

