
 Kąty Wrocławskie, dnia ……….…...... 

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

……………………………………….. 

……………………………………….. 

PESEL ………………………………. 

tel. ….................................................... 

Identyfikator nr …………………….. 

 Burmistrz Miasta i Gminy 

 Kąty Wrocławskie 
 

P O D A N I E 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie zaświadczenia w sprawie: 

 

□ figurowanie w ewidencji podatkowej, 

□ powierzchni użytków rolnych, 

□ braku zaległości w podatkach i opłatach lub  stwierdzające stan zadłużenia, 

□ braku zaległości w podatku/opłacie.........................………………………….. 

□ ilości hektarów fizycznych  i przeliczeniowych, 

□ nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, 

□ inne…osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego ………………………….. 

(*) 

celem przedłożenia do: 

□ KRUS 

□ GOPS 

□ ZOJO 

□ ZUS 

□ KOWR 

□ notariusza 

□ banku 

□ szkoły/na uczelni w ramach uzyskania stypendium 

□ ……………………………………………………………………………..(*) 

 

Uzasadnienie ……………………………………………………………………... 

 

 

 ……………………………………. 
 (podpis) 

 

 

(*) Zaznaczyć właściwe 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 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, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne 



rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:   ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, telefon: +48 71 390 72 23, email: rodo@katywroclawskie.pl  

Cele przetwarzania danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych:   wymiar podatków lokalnych wynikający z następujących 

ustaw: 

 Ustawa z dnia29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 t.j.) 

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 t.j.) 

 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 t.j.) 

Odbiorcy danych: 

• podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;  

• podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności (np. podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, 

pomoc prawną),  

• inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu (np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom 

prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

 Maksymalny okres przechowywania danych: 10 lat. Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne. 

Informacja o prawach przysługujących osobom w odniesieniu do ich danych osobowych: 

• prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.  

 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się. 

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy 

Wrocławskie lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@katywroclawskie.pl. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, 

przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: www.katywroclawskie.pl/rodo 

 

mailto:rodo@katywroclawskie.pl
http://www.katywroclawskie.pl/rodo

