
 

 

 

 

 

  

 ul. Jagiellońska 8 

 64-234 Przemęt 

 Tel. (65) 615 69 66 

 Fax. (65) 615 69 67 

 Mail. urzad@przemet.pl 

 Web. www.przemet.pl 

Godziny pracy Urzędu: 

• Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: 

• Poniedziałek – Piątek  7:00 – 15:30 

Dyżury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00  

/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/ 

Numer konta Gminy Przemęt: 

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038  

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt 

Gmina Przemęt – NIP 9231651446 

Gmina Przemęt - REGON 411050793 

 

 

  

 

WNIOSKODAWCA: (imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY (np. ulica, osiedle, miejscowość, 

kod pocztowy) 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI: (jeśli jest inny niż powyżej) 

 pieczęć wpływu 

PESEL/NIP 

 
 

TELEFON KONTAKTOWY (stacjonarny i/lub komórkowy, nie jest 

wymagany) 

znak sprawy (nadaje urzędnik) 

 

DRUK OŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU 

PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA DO 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

ORAZ O BRAKU ZALEGŁOŚCI WOBEC  

GMINY PRZEMĘT 

DO PROCEDURY 

fp.11.1 FP.XI 

 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny  w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 Uchwały Nr XLVIII/323/14 Rady Gminy Przemęt  

z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie 

Gminy Przemęt oraz Uchwały Rady Gminy Przemęt NR 210/2020 z dnia 27 października 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień dla przedsiębiorców na terenie gminy Przemęt 

 

 

1. oświadczam, że w dniu ………………………………………………………………………………... 

 została zakończona budowa* / został oddany  do użytku* : 

- budynek ...……………………………………………………………………………………………………                              

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

 - budowla ………………….……………………………………………………………………….................... 

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

2. oświadczam, że przedmioty opodatkowania, o których mowa w pkt 1 są przeznaczone: 

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

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

3. oświadczam, że nie zalegam z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Przemęt. 
 

* niepotrzebne skreślić 

https://przemet.com/wp-content/uploads/2020/12/uchwala-nr-210-2020-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-zwolnien-dla-przedsiebiorcow-na-terenie-gminy-przemet.pdf
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Dane dotyczące budowy, rozbudowy budynków, budowli 

Rodzaj inwestycji: 

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

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

(budowa i rozbudowa budynków, budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej) 
 
 

do oświadczenia przedkładam wydany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

dokument potwierdzający zakończenie budowy nr ……………………………...... lub  decyzję – 

pozwolenie na użytkowanie. 

1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, 

dane kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 71, 65 615 69 49. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: 

iod@przemet.pl oraz nr telefonów: 728706901, 667941610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i realizacja wniosku oraz wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z   

▪ Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

▪ Uchwałą Rady Gminy Przemęt Nr XLVIII/323/14 z dnia 26 maja 2014 r w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt,  

▪ Uchwałą Rady Gminy Przemęt Nr 210/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt 

▪ Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 

się o pomoc de minimis,  

▪ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,  

▪ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat 

5. Odbiorcy danych:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych:  Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. Podanie danych 

niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.  

8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 
 

 
 

……………………………………………………………………… 

                                                       (data i czytelny podpis) 

Aktualizacja: 2022-12-01 F-7 


