
   

Przyrów, dnia …................................ 
 
............................................................................. 

Nazwisko i imię lub nazwa wnioskodawcy 

 

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

Adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy 

 

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

Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL **(niepotrzebne skreślić) 

  

 

 
Wójt Gminy Przyrów 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

 
 
 

WNIOSEK 

o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej o zakresie stosowania 

przepisów prawa podatkowego 

 
1. Podstawa prawna wniosku 

Art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1540) 

 

2. Rodzaj sprawy (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ podatek od nieruchomości □ podatek rolny □ podatek leśny 

□ podatek od środków transportowych □ opłata skarbowa  

□ inne, o których mowa w art. 15, 17, 17a i 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 

3. Wskazanie przepisu prawa podatkowego będącego przedmiotem interpretacji 

indywidualnej (podać nazwę aktu prawnego oraz przepis) 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
*Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi 

działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy. 



   

4. Wyczerpujące przedstawienie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ zaistniałego stanu faktycznego (stanów faktycznych) 

□ zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Pytanie (pytania) do przedstawionego stanu faktycznego (stanów faktycznych) 
albo zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) 

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

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

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

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

 
6. Stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu 

faktycznego albo zdarzenia przyszłego 

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

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

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

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

 
 
 

…................................................................. 
podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 

 
 
 
Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia 

przyszłego. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na konto: 

Urzędu Gminy Przyrów Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Niegowa Filia Przyrów  

Nr 55 8591 0007 0330 0926 0013 0010 

 



   

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów, 

ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl - reprezentowana przez 

Wójta Gminy. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, 

z którym kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-

mail: iod@przyrow.pl. 

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: 

o wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6  

ust. 1 lit. c RODO; 

o wnioskowania o wydanie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa 

podatkowego; 

o w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa 

dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a RODO. 

4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie 

Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis 

ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie 

najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi. 

5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą 

informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub 

warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. 

6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 

pierwotny cel przetwarzania. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

o podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, 

z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające); 

o podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa. 

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej 

dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 

12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie 

stosuje profilowania. 
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