
WNIOSKODAWCA: 
 

 (imię i nazwisko)  

 

…………………………………………………………………. 

  

(miejsce zamieszkania) 

.…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 
 ……………….  N 
PESEL : 
ELEFONU   
…………………………………………………………………. 

  

 

 

WNIOSEK O WYDANIE 

ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH 

PODATKOWYCH 

 

 

 

 

 
 Kraśnik, dnia………………………………………… 
 

WÓJT GMINY 

KRAŚNIK 

 

 

 
PROSZĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O : 

 

o POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W HEKTARACH FIZYCZNYCH I PRZELICZENIOWYCH  

o  FIGUROWANIU / NIEFIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW GMINY KRAŚNIK 

o NIEZALEGANIU / STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI  

 

CEL WYDANIA ORAZ MIEJSCE PRZEDŁOŻENIA ZAŚWIADCZENIA :…………………………………………….. 

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

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

 
 
 
 
 

             podpis wnioskodawcy 

 

 

• Opłata skarbowa:    

o - za wydanie zaświadczenia   - 17,00 zł 

o - za wydanie zaświadczenia             - 21,00 zł  

o - zwolnienie z opłaty skarbowej         
  Opłaty można dokonać: 

- gotówką u inkasenta w  Urzędzie Gminy Kraśnik,  

- bezgotówkowo, (gdy podanie składane jest drogą korespondencyjną) wpłatą na konto Urzędu Gminy Kraśnik nr                            

04 8717 0009 2001 0000 8844 0001 (Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej) – do podania należy dołączyć oryginał 

dowodu wpłaty. 
Adnotacje urzędowe: 

Data wpływu                                                                         Kwituję odbiór zaświadczenia 

Nr FN :                                                                                  ……………………………….. 

Podpis pracownika                                                                          data i podpis  

przyjmującego wniosek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane 

dotyczą zgodnie z art. 13 RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 

24,23-200 Kraśnik  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: 

inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl  adres do korespondencji: ul. Kościuszki 24, 

23- 200 Kraśnik. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia  

o powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, o 

figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników, o niezaleganiu/stwierdzające stan 

zaległości na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na 

administratorze oraz na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku 

leśnym, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych  

z Gminą Kraśnik przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy 

Kraśnik. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dotyczących archiwizacji.  

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, 

sprostowania danych /zasady przysługujących praw określa Rozdział III RODO – Prawa 

osoby, której dane dotyczą/ 

7. Posiadają Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

jeśli uznają Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z 

przepisami. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących 

Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu. 

 

 
 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

                   (Podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 
 

mailto:inspektordanychosobowych@gminakrasnik.pl

