
 

 

 

  

 WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa)

 
znak sprawy (nadaje urzędnik) 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY: (ulica, miejscowość, kod pocztowy) 

 

 
IDENTYFIKATOR PODATKOWY (pesel i/lub nip) 
 
TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy)) 
 

   MIEJSCOWOŚĆ I DATA SPORZĄDZENIA WNIOSKU pieczęć wpływu 

 

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY NOWE MIASTO 
o umorzenie zaległości podatkowej 

(Dotyczy umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych) 
 

Proszę o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu  1) I raty,  1) II raty,  1) III raty,  1) IV raty, 

podatku:   1) od nieruchomości,  1) rolnego,  1) leśnego,  1) od środków transportowych, 

za rok   w łącznej kwocie:   

Przemawiają za tym następujące okoliczności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

 

 

czytelny podpis podatnika/ pełnomocnika 2)

1) Zaznaczyć właściwe 

2) Niewłaściwe skreślić 

 



 

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W ZAKRESIE PODATKÓW LOKALNYCH (RODO) 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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. Nr.  119, str. 1), dalej jako RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Nowe Miasto - 09-120 Nowe 

Miasto, ul. Apteczna 8. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 

się poprzez email: iod@ugnowemiasto.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora  zadań 

realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym. 

4) Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym niż uprawnieni na podstawie 

przepisów prawa. 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym 

do realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym 

w przepisach o archiwizacji. 

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 

danych.  

8) Podanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i jest obowiązkowe.  

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

10) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

przez Administratora Danych, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 


