
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXXVIII/353/22 
Rady Miejskiej w Kwidzynie 
z dnia 28 marca 2022 roku 

Z  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 

 

Zgłaszam zamiar korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy Uchwały  

Nr XXXVIII/353/22 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 marca 2022 roku. 

 
1. Dane identyfikacyjne podatnika:  

 Imię i nazwisko / Nazwa: 

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

 Adres zamieszkania / Siedziba: 

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

 Adres do korespondencji: 

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

 Nr telefonu: 

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

2. Informacje dotyczące zakwaterowania ludności uchodźczej: 

 data rozpoczęcia zakwaterowania: ……………………………………………………… 

 miejsce położenia nieruchomości, w której zostali zakwaterowani uchodźcy  
(nr działki, ulica, nr budynku, powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego) 

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

3. Wraz z niniejszym zgłoszeniem przedkładam: 

1) informację (IN-1) lub jej korektę o nieruchomościach i obiektach budowlanych/deklarację (DN-1 
lub jej korektę na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami ZIN-2 lub ZDN-2, 

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                           

          (miejscowość, data)                       (podpis) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 
w Kwidzynie jest: Burmistrz Miasta Kwidzyna, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie za pomocą adresu: 
iod@kwidzyn.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1540 ze zm.), ustawą 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1170 ze zm.),  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą organy uprawnione na mocy prawa oraz firma Asseco Data 
Systems S.A. z siedzibą w Gdyni – na mocy umowy powierzenia przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dopóki pozostaje Pani/Pan właścicielem lub 
posiadaczem nieruchomości, obiektów budowlanych, a także użytkownikiem wieczystym 
gruntów. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) prawo do przenoszenia danych, 
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze 
szczegółowych przepisów prawa. 

9. Pana/Pani nie będą przekazywane do państw trzecich. 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji  w tym 

profilowania. 
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