
Zarządzenie Nr 4259/2018

Prezydenta Miasta Płock

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 4162/2018

z  18  kwietnia  2018  roku  w  sprawie  ustalenia  Instrukcji  w  sprawie

ewidencji podatków, opłat, niepodatkowych należności oraz pozostałych

dochodów budżetowych w Urzędzie Miasta Płocka

Na podstawie  art.  68  i  69  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 10 ust. 1

Regulaminu  organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Płocka,  nadanego  zarządzeniem

Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r.  zmienionego

zarządzeniami: Nr 2298/2016 z 2 sierpnia 2016 r.,  Nr 2645/2016 z 14 listopada

2016 r., Nr 2830/2016 z 21 grudnia 2016 r.,  Nr 3051/2017 z 28 lutego 2017 r.,

Nr  3745/2017  z  21  listopada  2017  r.,  Nr  3798/2017  z  08  grudnia  2017  r.,

Nr 3971/2018 z 31 stycznia 2018 r. zarządzam, co następuje.

§ 1

W Zarządzeniu Nr 4162/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia

Instrukcji w sprawie ewidencji podatków, opłat, niepodatkowych należności oraz

pozostałych  dochodów budżetowych w Urzędzie  Miasta  Płocka  wprowadza się

następujące zmiany:

1. „Dotychczasowe Załączniki  Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5 oraz Nr 6 do Instrukcji

otrzymują treść określoną w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5 oraz Nr 6 do

niniejszego Zarządzenia”.

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezydent Miasta Płocka

           / - / Andrzej Nowakowski



    Załącznik Nr 1
Płock, ..................................

WPK-I-RW. 312 .…………….

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

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

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

W E Z W A N I E 

Na podstawie art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2018 roku poz. 800 ze zm.) wobec:

- nie złożenia, mimo takiego obowiązku, w terminie deklaracji*/
- nasuwających się wątpliwości co do rzetelności złożonej deklaracji*/

w sprawie podatku ..................................................... na  rok ........................

wzywa się do
- złożenia deklaracji*/
- złożenia wyjaśnień*/ - uzupełnienia deklaracji*/ 

w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania.

W terminie do dnia ………………....... roku, pomimo obowiązku wynikającego z art.
…………………………… ustawy z dnia 12.01.1991 r.  o podatkach i  opłatach lokalnych
(Dz.  U.  z  2016  roku  poz.  716  ze  zm.),  nie  została  złożona  deklaracja  na
podatek .......................................... .

........................................................
   (podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz 
   stanowiska służbowego)

*/  niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

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

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu  .

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami

ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 800).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania stosunku prawnego.

6.Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.



Załącznik Nr 2

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH
składany w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań 
podatkowych/niepodatkowych należności w dniu ………………… dotyczącym …………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………….………………..
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………..
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………….
Wykonywane zajęcie ……………………………………………………………………………………………………………..
Numer ewidencyjny (PESEL) …………………………………………………………………………………………………
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………………………………………………………………….
Telefon do kontaktu ……………………………………………………………………………………………………………….
Stan cywilny ……………………………..………., obowiązuje mnie (właściwe podkreślić):

o wspólność ustawowa,

o rozdzielność majątkowa.

Nie karany/karany za składanie fałszywych zeznań  (właściwe podkreślić)                                
  I . Dochody
1. Zarobki brutto za ostatnie 3 miesiące
 m-c........................kwota  ...........................
 m-c........................kwota   ..........................
 m-c........................kwota   ..........................
2. Inne dochody (3 miesiące)
-  odsetki od wkładów pieniężnych ……………………………………………………………………………………….

-  sprzedaż majątku ………………………………………………………………………………………………………………

-  darowizny  ………………………………………………………………………………………………………………………….
- sprzedaż papierów wartościowych ………………………………………………………………………………………
- pomoc z opieki społecznej …………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................ 
– inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................

W przypadku braku dochodów własnych - podać źródła utrzymania 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................

II. Kapitały pieniężne i prawa majątkowe

1. Stan środków finansowych na dzień złożenia oświadczenia (nazwa banku, kwota)  
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2. Papiery wartościowe (wartość nominalna, firma) 
............................................................................................................................ 
3. Prawa majątkowe (np. prawa autorskie, wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży,  itp.)  
............................................................................................................................

III Stan majątkowy (własność, współwłasność, udział)

1. Nieruchomości

- dom/y ………………………………………………………………………………………………………………………………

   adres …………………………………………………………………………………………………………………………………
powierzchnia …………………………………………………………………………………………………………………….
rok budowy, nabycia ………………………………………………………………………………………………………… 

- mieszkanie/a …………………………………………………………………………………………………………………
adres …………………………………………………………………………………………………………………………………



powierzchnia …………………………………………………………………………………………………………………….
rok nabycia ………………………………………………………………………………………………………………………. 

- działka/i (typ) ……………………………………………………………………………………………………………….
 
adres ………………………………………………………………………………………………………………………………..
powierzchnia …………………………………………………………………………………………………………………….
rok nabycia ……………………………………………………………………………………………………………………….

- użytki rolne …………………………………………………………………………………………………………………….
 
powierzchnia ……………………………………………………………………………………………………………………
klasa ziemi ……………………………………………………………………………………………………………………….

- lasy, rodzaj  ……………………………………………………………………………………………………………………

powierzchnia …………………………………………………………………………………………………………………….

- inne nieruchomości …………………………………………………………………………………………………………..

2. Majątek ruchomy
- samochód …………………………………………………………………………………………………………………………
  marka ……………………………………………………………………………………………………………………………….
  rok produkcji …………………………………………………………………………………………………………………...
  data nabycia ……………………………………………………………………………………………………………………..

- maszyny, urządzenia i inne składniki majątku o wartości powyżej 5.000,00 zł (podać rodzaj i
  szacunkową wartość)

.......................................................................................................................
-  przedmioty wartościowe (np. dzieła sztuki) podać wartość szacunkową.
…..........................................................................................................................   
-  inne informacje o majątku 
............................................................................................................................   

      IV. Wydatki i obciążenia finansowe

1. Opłaty związane  z utrzymaniem domu, mieszkania (rodzaj i kwota)
-  czynsz ………………………………………………………………………………………………………………………………….
-  media ………………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................ 
-  inne (wyżywienie, ubranie, środki czystości i inne) ………………………………………………………….
............................................................................................................................
2. Zobowiązania i obciążenia (pożyczki, kredyty, raty, itp. - rodzaj i kwota) 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
3. Inne stałe wydatki (np. lekarstwa) ……………………………………………………………………………………
............................................................................................................................
4. Inne informacje o wysokości wydatków (np. czesne) …………………………………………………….
............................................................................................................................  

       V. Osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym

1.  imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………….

- stopień pokrewieństwa lub powinowactwa …………………………………………………………………………

- rok urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………….



- źródło dochodów ………………………………………………………………………………………………………………….

- wysokość dochodów …………………………………………………………………………………………………………….

2.  imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………….

- stopień pokrewieństwa lub powinowactwa …………………………………………………………………………

- rok urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………….

-  źródło dochodów …………………………………………………………………………………………………………………

-  wysokość dochodów ……………………………………………………………………………………………………………

3.  imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………….

-  stopień pokrewieństwa lub powinowactwa ……………………………………………………………………….

-  rok urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………

-  źródło dochodów …………………………………………………………………………………………………………………

-  wysokość dochodów ……………………………………………………………………………………………………………

4.  imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………….

-  stopień pokrewieństwa lub powinowactwa ……………………………………………………………………….

-  rok urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………..

-  źródło dochodów ………………………………………………………………………………………………………………..

-  wysokość dochodów …………………………………………………………………………………………………………..

       VI. Inne informacje o sytuacji materialnej i losowej podatnika 
............................................................................................................................

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

Płock, dn. .............................                     Czytelny podpis: ………………………………………



Objaśnienia:

Do niniejszego Formularza Strona dołącza:
-   zaświadczenia  (ZUS,  KRUS,  zakład  pracy,  itp.)  o  wysokości  osiąganych  za  3  ostatnie
miesiące dochodów oraz kopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok podatkowy (dotyczy
wszystkich  osób  zamieszkujących  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym),  w  przypadku
bezrobocia – aktualne zaświadczenie o rejestracji w Urzędzie Pracy,
- aktualny wyciąg (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) z rachunku bankowego oraz
rachunku oszczędnościowego,

-  kserokopie  dokumentów  na  ponoszone  przez  Stronę  wydatki  (umowy  kredytowe,
harmonogramy spłat kredytów, pożyczek, ostatnie rachunki za wodę, energię itp.),

- inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową i inne dokumenty bądź dowody,
które zdaniem wnioskodawcy mogłyby mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie.

Nieprzedłożenie powyższych załączników spowoduje rozpatrzenie sprawy przez 
organ podatkowy w oparciu o posiadane materiały.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

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

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu  .

3.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  wykonania  obowiązku  ustawowego  zgodnie  z  przepisami  ustawy

Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 800).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania stosunku prawnego.

6.  Każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji

wniosku.



   Załącznik Nr 4

WPK-I-RO.................................…

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

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

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

W E Z W A N I E

Na podstawie art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) w związku:

- ze zmianą przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*/
- z nasuwającymi się wątpliwościami co do rzetelności złożonej deklaracji*/
- z brakiem wypełnienia obowiązku złożenia deklaracji DO-1*/

dotyczących wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wzywa się do osobistego:

- złożenia pierwszej deklaracji*/
- złożenia nowej (kolejnej) deklaracji*/
- złożenia wyjaśnień*/ 

w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania w …..........................…………………...

W  terminie  14  dni  od  zaistniałej  zmiany  liczby  mieszkańców  pomimo  obowiązku
wynikającego z art............ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (Dz. U. z
2016 r. poz. 250 ze zm.) nie została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

                  ………..…...................................................................
      (podpis imieniem i nazwiskiem                          

          oraz z podaniem stanowiska służbowego)

*/  niepotrzebne skreślić



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

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

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu  .

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami

ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 800).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania stosunku prawnego.

6.  Każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.



         Załącznik Nr 5

 Płock,……………………………….. 
………………………………………

(Nazwisko i imię)

………………………………………
(Adres)

……………………………………..
(Pesel)

……………………………………..
(Telefon)

..............................…………………

               (numer ewidencyjny)

            

Oddział Podatków i Opłat

 Wydział Podatków i Księgowości

Urząd Miasta Płocka

                                                                Pl. Stary Rynek 1    

              

Wniosek o zwrot nadpłaty

Zwracam się z prośbą o zwrot nadpłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości */
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*/
- opłaty od posiadania psów*/
- opłaty skarbowej*/
- inne:.................................................................

• w kasie Urzędu */

• na rachunek bankowy */ 

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

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

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

                                                                                                       (podpis)

*/  niepotrzebne skreślić



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

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

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu  .

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami

ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 800).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania stosunku prawnego.

6.  Każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.



           Załącznik Nr 6

Płock, ……………..……………..

………………………………………
(Nazwisko i imię)

………………………………………
(Adres)

……………………………………..
(Pesel)

……………………………………..
(Telefon)

Oddział Podatków i Opłat
Wydział Podatków i Księgowości
Pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

OŚWIADCZENIE

W  związku  z  odbiorem  WEZWANIA  z  dnia  …………………….  dotyczącego  wymiaru  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  o  numerze  pisma:

…………………………………..  na  podstawie  art.  274a  Ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.

Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) w związku

z  narodzinami  dziecka  dnia  …………………………………………………………………………

oświadczam,że ……………………...……………………………………………………………………………………………...

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

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

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

W związku z powyższym w terminie do 14 dni od narodzin dziecka (zaistniałej zmiany

według wykazu osób zameldowanych na powyższej nieruchomości), pomimo obowiązku

wynikającego z art.  6m ust.  1 Ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach

(Dz. U. z 2016 roku poz. 250) oraz Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 103/VI/2015 z dnia

31 marca 2015 roku  nie została złożona korekta deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

……….…..……………………………………

    (czytelny podpis składającego oświadczenie)



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

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

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu  .

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami

ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 800).

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania stosunku prawnego.

6.  Każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.


