
 

Urząd Gminy Zawoja 
 

   OS.0143.1.3.2019.BMZ 
 

34-222 Zawoja 1307 
Tel.(33) 8775-006,   

(33) 8775-400, (33) 8775-051 

Fax. (33) 8775-015 

sekretariat@zawoja.ug.pl 

http://zawoja.ug.pl/ 

Zaświadczenia o stanie majątkowym, 

dochodowości z gospodarstwa rolnego 

w sprawie zalegania lub niezalegania 

w zobowiązaniach podatkowych 
/karta usług/ 

 

 

              Karta informacyjna 

Opis sprawy/zadania Wydawanie zaświadczeń 
Kogo dotyczy Osoby fizyczne i osoby  prawne 
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek, który winien zawierać: 

 Dane wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwa  firmy  

oraz adres 

 Numer identyfikacji podatkowej /NIP/- wpisują osoby prawne, 

natomiast Pesel wpisują osoby fizyczne 

 Prośbę o wydanie zaświadczenia z podaniem do jakich celów  

ma być przedstawione i gdzie 

 Podpis 
Formularze/wnioski  

do pobrania 
Referat Finansowo-Podatkowy - pokój nr 7  

Biuro Obsługi Klienta – pokój Nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 
Opłaty i zwolnienia Według ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

(Dz. U. 2018r., poz. 1044 j.t. z późn. zm.) 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 
Referat Finansowo-Podatkowy 

Renata Hutniczak pokój nr 7 

e-mail: r.hutniczak@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 107 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy: poniedziałek–czwartek 7.30 - 16.00, piątek 7.30 – 13.30 
Miejsce składania 

dokumentów 

Wniosek można złożyć: 

1. Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja,  

              34-222 Zawoja 1307 

2. Biuro Obsługi Klienta- pokój nr 9 
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni 
Podstawa prawna  Art.306 a – art.306 n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

Ordynacja podatkowa  /Dz. U. 2018r., poz. 800 j.t. z późn. zm./ 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku   

w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organ podatkowy     

/Dz. U. z 2018 r. poz. 2436/ 
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej  

przez osoby ubiegające się o nie następuje w drodze postanowienia 

na które służy zażalenie, składane w terminie 7 dni od daty otrzymania 

postanowienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w 30-048 Kraków ul. Lea 10, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawoja 

Uwagi i dodatkowe informacje Na podstawie złożonego wniosku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia, 

organ podatkowy, na podstawie posiadanej dokumentacji podatkowej 

wydaje stosowne zaświadczenie lub potwierdza stan faktyczny lub prawny 

istniejący na dzień złożenia wniosku. 

Ponadto wszelkie informacje udzielane są w Biurze Obsługi Klienta – pokój 

nr 9 lub pod nr. tel. (33) 8775-051, (33) 8775-006, (33) 8775-400 wew. 109, 

Fax. (33) 8775-015 
 

 

Opracował: (imię i nazwisko) Renata Hutniczak data 01.02.2019r. 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Dariusz Gancarczyk data 01.02.2019 r. 
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