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.......................................................................................    
                        (wnioskodawca)

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

.......................................................................................       
             (adres zamieszkania lub siedziby)

 
 

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

     (identyfikator podatkowy - PESEL lub NIP)
 

 Godów, dnia .......................................................... r. 

 

 

 

 

 

 
Wójt Gminy Godów 

ul. 1 Maja 53 

44-340 Godów 

               

 

  
 Proszę o wydanie zaświadczenia*: 

□ o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, 

□ o wysokości zaległości podatkowych podatnika, 

□    inne .….........................................…....................................…..............................................….................................................................. 

 
 

 Zaświadczenie będzie przedłożone w .................................................................…......................................................... 
 

.….............................................…............................................…...........................................…......................................…............................................. , 
 

celem  .…............................................…............................................….....................................................................…............................................ . 
 

 Ponadto proszę o zawarcie w zaświadczeniu informacji** 
 

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

          

 

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

                                   (podpis wnioskodawcy)            
 

 

 

 

 
Za zaświadczenie należna jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł od każdego egzemplarza. 

Powyższą opłatę należy wnieść na rachunek Gminy Godów nr 20 8470 0001 2001 0020 4899 0036  lub u inkasenta (pok. Nr 5). 

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z dniem złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, w związku z tym należy nie później niż w 

ciągu trzech dni dołączyć dowód wpłaty do wniosku. 

 

 

___________________________ 
*    Zaznaczyć właściwy kwadrat. 

**  Zaświadczenie może również zawierać zgodnie z wnioskiem podatnika informację: 

       - o (nie)prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania, 
       - o (nie)prowadzonym postępowaniu w spawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 

 
Klauzula informacyjna (dla osób fizycznych) 



F 05/KP 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, Urząd Gminy Godów informuje że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Godów Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Godów. Adres Urzędu 

Gminy Godów: 44-340 Godów ul. 1 Maja 53, tel. 32 476 50 65. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@godow.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania przez Urząd Gminy Godów ustawowych zadań 

publicznych, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  –  Ordynacja podatkowa, w celu wydania zaświadczenia na wniosek podatnika. 
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej                          w 

jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych (JRWA). Kryteria okresu przechowywania ustala się                   w 
oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w JRWA. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania. 

mailto:iod@godow.pl

