
 Urząd Miejski w Gryficach 
ul. Pl. Zwycięstwa 37 • 72-300 Gryfice 

Wydział Finansowy 

Wnioskodawca  ……………..………………………………………………… 
(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

Data urodzenia
dot. osób 
fizycznych  ……………..………………………………………………… 

adres 
zameldowania/ 
siedziba firmy*  ……………..………………………………………………… 

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

adres do 
korespondencji  …………………..…………………………………………… 

(jeśli jest inny niż podany powyżej) 

telefon ……………………………..………………………………… 
(stacjonarny, komórkowy) 

PESEL .…….………………………… NIP**..………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 
** pola NIP nie wypełniają: 
- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 
- osoby prowadzące działalność gospodarczą niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

________________________________________________________________________
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub

stwierdzające stan zaległości 

 Proszę o wydanie zaświadczenia (zaznaczyć właściwe): 

 Potwierdzającego fakt istnienia/nie istnienia * zaległości podatkowych z tytułu podatków 
            lokalnych wobec miasta Gryfice

Powyższe zaświadczenie jest niezbędne w celu przedłożenia w........................................................................

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

w sprawie …………………………………………………………………..................................................................

Gryfice, dnia ……………………….……………….       ……………………….………………. 
podpis wnioskodawcy 

 INFORMACJE: 
1.  Odbioru  zaświadczenia  dokonuje  osobiście  wnioskodawca  lub  osoba  posiadająca  pisemne  upoważnienie/
pełnomocnictwo do odbioru. Odbiór zaświadczenia następuje w pokoju 120 pierwsze piętro. 
2. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044.) za wydane
zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości określonej w niniejszej ustawie. Na podstawie art.6 ww.
ustawy obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 
3. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 21 zł (od każdego egzemplarza). 
4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (na podstawie cz.
IV, kol.3 załącznika do ww. ustawy) od każdego stosunku pełnomocnictwa. 
Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, do odbioru dokumentów. 

UWAGA: Opłatę skarbową należy wnieść w kasie lub bezgotówkowo na rachunek tut. Urzędu - przed złożeniem
wniosku. Konto Urzędu BS Gryfice 67 9376 0001 0000 0547 2001 0007 
________________________________________________________________________________________________

Wydział Finansowy
tel. 91 38 53 234, 91 38 53 235 
fax 91 38 53 207
e-mail urzad@gryfice.eu

Potwierdzenie wpływu


