
        Warta, dnia ………………………. 

……………………………………….. 

imię i nazwisko 

 

………………………………………... 

adres 

 

………………………………………… 

PESEL           

        Urząd Miejski 

        w Warcie  

 
 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia 

 

 

Proszę o wydanie zaświadczenia: 

 

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

 

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

 

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

 

w celu przedłożenia: 

 

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

 

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

 

 

 

        ……………………………… 

               podpis 

 

OPŁATY: 

- za zaświadczenie – 17,00 zł; 

- za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21,00 zł. 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie odbioru zaświadczenia 

 

 

Warta, dnia…………………     ………………………………… 
                   (podpis wnioskodawcy) 



Informacja 

 o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE  L  

119  z 04.05.2016, str.1)  dalej ,,RODO’’, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Warty, Urząd Miejski 

w Warcie, Rynek im. Władysława Reymonta 1,  98-290 Warta. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Warcie jest Marcin 

Kominiarczyk,, kontakt:  iodo@gminawarta.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.  z 2019 r., 

poz. 900 ze zm.) w celu: wydawania zaświadczeń oraz decyzji w sprawie umorzeń, 

odroczeń i rozłożenia na raty podatku. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione       

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 

do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych.  

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(profilowaniu). 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże 

niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować 

odmowa podjęcia współpracy przez Administratora.  

 

 

 

 …………………………………….. 

  Podpis wnioskodawcy 

mailto:iodo@gminawarta.pl

