
Biała, dnia.......................... 

….........................................................  
                (imię i nazwisko/nazwa)  
  

  

.............................................................  
                 (adres zamieszkania/siedziba)  
  

  

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

  

Burmistrz Białej ul. 

Rynek 10  

48-210 Biała  

  

Podanie   

o rozłożenie na raty zapłaty podatku*/zaległości podatkowej wraz z odsetkami  

za zwłokę*  

  

  Proszę o rozłożenie na raty zapłaty podatku*/zaległości podatkowej wraz z odsetkami 

za zwłokę*   

 …...................................................................................................................................................  
                                      (wskazać rodzaj zobowiązania podatkowego i  ratę, której wniosek dotyczy)  
  

w wysokości …............................. zł na ….......................................rat.                           
(podać kwotę podatku)                     (wskazać wnioskowaną liczbę rat)  
  

Uzasadnienie:  

  

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

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

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

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

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

 załączniki :  

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

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

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

* niepotrzebne skreślić                                                                                     

 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Naliczanie wymiaru, ewidencja i pobór podatków 

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Biała, reprezentowana przez Burmistrza Białej, z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu naliczania wymiaru, ewidencji i poboru podatków. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma zastosowanie, 
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 

• ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

• ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, 

• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 

• ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, do których 
stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: minister właściwy do spraw finansów, Krajowa Administracja Skarbowa oraz 
inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie właściwych ze względu na ww. 
cel przetwarzania, przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest 
zobowiązany. 

 
Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 

5. Z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny 
do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas właściwy dla określonej kategorii archiwalnej, ustalonej zgodnie ze sposobem 
klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 
obsługujących te urzędy i związki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują inne przepisy prawa i / lub umowy, czy instrumenty prawne, 
stosuje się okresy przechowywania danych osobowych w nich wskazane. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 
a. jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
b. nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 
Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencje niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, zostały określone w ww. przepisach prawa. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. 
celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 

 
 

 
……………………………………… 

data 

 
…………………………………………………………………………………… 

podpis osoby informowanej 

 
                                                                                                               

 


