
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW  
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 077/ 480 14 60 
ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl 

 
 

� Zaświadczenia potwierdzające faktyczny stan prawny wynikający  
z prowadzonej przez referat ewidencji: 

 - o niezaleganiu w podatku 
 - o dochodowości z gospodarstwa rolnego 
 - o wielkości gospodarstwa rolnego 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi 
- samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 
- samodzielne stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat lokalnych 
2. Parter. 
3. Pokój nr 4. 
4. Telefon 077/ 480 14 74. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
- wniosek skierowany do Wójta Gminy, zawierający numer NIP 
- w przypadku osobistego stawiennictwa dokument toŜsamości – do wglądu 
Pobierz: 
- wniosek o wydanie zaświadczenia 
 
OPŁATA SKARBOWA 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowe (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) 
obowiązek zapłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złoŜenia wniosku 
o wydanie zaświadczenia. 
Od 1 stycznia 2007 roku nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki do wniosków.  
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub 
bezgotówkowo na rachunek tego organu. 
 
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Do 7 dni 
Odbiór: 
- osobisty 
- osoba upowaŜniona 
- wysyłka pod wskazany adres 
 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Strona ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze 
zmianami). 
 
 
Karta nr 2/2 



                                   ......................................................... 
                     ( miejscowość, data) 

............................................ 
           ( imię, nazwisko) 
............................................ 
                 ( adres) 
............................................ 
............................................ 
............................................. 
               ( NIP) 

Do  

Wójta Gminy 

        Polska Cerekiew 
 

Proszę o wydanie zaświadczenia : 

1. Potwierdzającego fakt, Ŝe figuruje w ewidencji podatników z tytułu    

      łącznego zobowiązania pienięŜnego  

2. Potwierdzającego fakt, Ŝe nie figuruje w ewidencji podatników z tytułu       

łącznego zobowiązania pienięŜnego 

3. O wielkości gospodarstwa rolnego ( posiadanym areale gruntów)  

4. O przeciętnym dochodzie z gospodarstwa rolnego za okres  

5. Potwierdzającego fakt, ze nie zalegam z zapłatą podatków 

6. Potwierdzającego fakt istnienia zaległości podatkowych        

 

PowyŜsze zaświadczenie jest niezbędne w celu : 

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

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

 

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

           ( podpis) 

 

Przy wypełnieniu wniosku naleŜy zaznaczyć, o jakiego rodzaju zaświadczenie ubiega się wnioskodawca. 

 


