
………………………..                                                   Wołomin, dnia ……………… 

………………………..    
  (imię i nazwisko , firma )      
……………………….. 
   (ulica) 
……………………….. 

(kod pocztowy, miejscowość) 
…....................................                                   

(pesel/regon) 
…………………………….. 
  (telefon kontaktowy) 
 

Kod /konto/ zobowiązanego : …………     
    Urząd Miejski w Wołominie 

                     ul. Ogrodowa 4 

  05-200 Wołomin 

 

WNIOSEK 

 

□    zwrot nadpłaty podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 

□   zaliczenie nadpłaty podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poczet    

przyszłych zobowiązań podatkowych zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej* 

□   przeksięgowanie na poczet moich zobowiązań z tytułu podatków/opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi* 

□   przeksięgowanie na poczet zobowiązań z tytułu podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Pani/Pana zgodnie z art. 62b § 1* 

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

……………………………………………………………………………. 

           Na podstawie art. 75, 76 § 1, 77b § 1 §3 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz 900 ) wnoszę o: 

1. Zwrot nadpłaty podatku/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w kwocie..............słownie złotych:......................................................................* 

 

a) na wskazany rachunek bankowy (26 cyfr): 

                          

Nazwa banku........................................................................................................ 

b)  zwrot w kasie Urzędu Miejskiego w Wołominie – Biuro Obsługi Mieszkańców parter 

stanowisko 11, nr i seria dowodu osobistego ………………………………………….  

c)   zwrot przekazem pocztowym (kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt jej zwrotu) 

  

2. Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na rok........ 

3.Przeksięgowanie kwoty............... z konta/kodu podatkowego …............ na konto/kod podatkowy 

nr …................ 

 

* właściwe  zaznaczyć 

 

 

………………………………………….. 

                       czytelny podpis 

 

 
klauzula informacyjna RODO  na odwrocie  >



 
Ogólna klauzula informacyjna  

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;  

Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w  Wołominie, można skontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;  

 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku /opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie 

publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) obowiązek 

ciążący na Administratorze wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są strony i uczestnicy postępowań, podmioty uprawnione do obsługi 

doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w 

Urzędzie systemów informatycznych oraz organy uprawnione do przeprowadzania kontroli, organy uprawnione do 

dostępu na podstawie upoważnień ustawowych. 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego;  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania i wniesienia sprzeciwu; 

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r.;  

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych 

będzie brak możliwości wykonania ustawowego obowiązku podatkowego oraz możliwość zastosowania kary 

porządkowej;  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych 

opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 


