
Sochaczew, dnia………………… 
 

…………………………………………………………………..…                      
(imię i nazwisko, pełna nazwa Wnioskodawcy) 

 
…………………………………………………………………..… 

(dokładny adres zamieszkania/siedziby) 

 
…………………………………………………………………..… 

(PESEL/NIP) 

 

…………………………………………………………………..… 
(imiona rodziców) 

  
…………………………………………………………………..… 

(telefon kontaktowy) 

 

 

Burmistrz Miasta Sochaczew 
 

 

 

WNIOSEK  
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU/NIEFIGUROWANIU 

 W EWIDENCJI PODATKOWEJ I ZGŁOSZONYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA 

(tzw. zaświadczenie o stanie majątkowym) 

 

 
Na podstawie art. 306a i art. 306b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego  

 figurowanie 

 niefigurowanie 

w prowadzonej przez tut. organ podatkowy ewidencji podatkowej. 
 

Zaświadczenie zostanie przedłożone w 

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

w sprawie 

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

 

 

………………………………………………………………………. 
(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  

Na podstawie art. 306aa Ordynacji podatkowej oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. L119 z 04.05.2016 r.) informuje się, że: 

. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie jest Burmistrz Miasta Sochaczew,  

. ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862-22-35, fax. 46 862-26-02, e-mail sekretariat@sochaczew.pl 

. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Włodzimierz Boczkowski, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@sochaczew.pl  

. lub telefonicznie tel. 46 862-22-35 wew. 309 

. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa 
. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat licząc od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy, a w przypadku 

udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będą one przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 
. Każdy ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych - w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne, do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu 

prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem 

. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa 

 


