
F'WPFłNlcKoMPt]TERoWoLUBRĘcZNlE'DUŻYl\łl'DRUKoWANYlV1lLlTERAMl'cZARNYMLUBNlEBIEsKlMKoLoREl\4'l

Naa^ra i adres organu podatkowego

NACZELNlK URZĘDU SKARBOWEGO W PIOTRKOW|E TRYB.
WRoNlA 65, 97-300 PloTRKoW TRYB.

P|oTRKÓW TRYB. 18 .o7 -2017
(miei$owość idata)

zAs_W zAsWlADczENlE o NIEZALEGANIU W PoDATKAGH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

2. Kolejny nr egz. / ogołem liczba egzemplarzy
3l5

odpowiednie CąśCi l, ll illl Wpełnia się W zależnoś§iod żądanego pżezwnioskodawą zakresu informacji

l. Zaświadcza się, ze nie ujawniono zaległości podatkowych /xłisĄlsrlooaełądltittĘnMfbllo<**) wnioskodawcy,
wymienionego w części A,

wg stanu na dzień

wynoszą ogołem

18-07-2017
(dzień-miesi{-rok)

zł, słownie:, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

z tego, z tytułu

zaokres.....

z tego, z tytułu

za okres

z tego, z tytułu

za okres

z tego, z tytułu

za okres

w kwocie

w kwocie

w kwocie

ż,

zł,

zł,

ż

ZAS-W,,, l 1,,

Podstawa prawna: Ań. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyna§a podatkoła (Dz. U. z2O17 r. pz.2O1)

A. DANE WNIOSKODAWCY

A.,t . DANE IDENTYFIIGoYJNE

4. Nazwa pełna / Naa/visko, pierwsze imię
MlAsTo PloTRKoW TRYBUNALSKl

5. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

A.2. ADRES SIEDZ|BY / ADRES ZAMIESZ](ANIA
7. Wojewódźwo
ŁoDZK|E

10. Ulica
KAROLA RUDOWSK|EGO PASAZ

,l3. MiejscowŃć

PloTRKoW TRYBUNALsKl
14. Kod pocńowy

97-300
15. Pocźa
PloTRKoW TRYBUNALSKl

w kwocie



WYPEŁNlc KoMPUTERoWo LUB RĘcZNlE, DUZYMl, DRUKoWANYl\łl LlTERAMl, cZARNYM LUB NlEBlEsKll\4 KoLoREM.

ll. ZaSwiaOcza się, że nie ujawniono odsetek zazwłokę, o których mowa w art.53a ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r.-
o rdynacja podatkowa / lxjs{BnridńDxółfi§6tlęiĘE(E{ń{q,xoxFócłdt(xtrDtłuaryxańxssary$t6wyr(rdłIis8&§igpp(nia({p(IxlTxxxr
O$qpTe§Fpoda$ołĘr *") wnioskodawcy, wym ienionego w części A,

18.07.2017
(dzreń_mre§iąc_rok)

zł, słownie:

za okres,

w kwocie

w kwocie

w kwocie

w kwocie

l l l . ;neooqłrćxxl§!ó)ęe<xlousr<adrurxpo9filoo{6xuxxxlo(dżę€o()ą(11 ) --)

wg stanu na dzień

wynoszą ogółem

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

kwota

kwota

kwota

kwota

zł zoslała odroczona do dnia

zł została odroczona do dnia

zł zoslała odroczona do dnia

zł została odroczona do dnia

(dzień-mres]ąc-rok)

' ' ' ' ',*i"n-.,"r,u,'_,"'','

,;.;_.;,;,,;.,.,,".,, 
" ,, ,

",,l;.,;",.;,;",;.,..i,,, "

zł,

zł,

zł,

zł

kwota

kwota

kwota

kwota

zł została rozłożona na

zl.zoslała rozłożo na na

zł została rozłożona na

zł została rozłożona na

rat, z term inem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z term inem płatności ostatniej raty w dniu

(dzień-mresiąc-rok)

ri,i"ń _'.*"ią" .'łl

torl"n _'ri".,ą" 
","ll

I V. rriłizdootri?Qóqrlnxx)6xxioshfinoguqxirnioooglqmmęśp(ńo "-l
(zaznacżyć wła ściw y kwad fu t)

1 . jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji, równieź w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

E,,,"* E 
', 

n'"

2. jest prowadzone postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

D ,. ,u* D ,. n,"

V.ruapodstawieart.306e§3orazwzwiązkuzart.306e§7ustawyzdnia29sierpnia1997r.-Ordynacjapodatkowa
informuje się, źe legil/ nie jest **) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokośc
zobowiązań wnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
ordynacja podatkowa albo postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań
wnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art, 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa zostało zakończone.

ZAS_W,,, l 2,,



WYPEŁNlc KoMPUTERoWo LUB REczNlE, DUŻYMl, DRUKoWANYMl LlTERAiIl. oZARNYl\4 LUB NlEBlEsKlM KoLoRElu

Vl. --) Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości . 0.00
słownie:.

Vll. *) 
*ftnpobrnmpmłfftłrdr€&poą)Oofiftdffi** ., .,

zł,

Vlll. *) N(uryofiryąĘrffitul§lffi[w(nej / zwolnionood opłaty skarbowej 
--)

- ąrt,7 pl( 9 qqtly.lt l qlią 1l9,1iqt9,pą4ą ?999 t,q 9ptą9ię _s|ąruqy.ej

napodstawie.....

.D1,.U.,4 20J6, r,.,p9z,. 182'|

§ 4 lozporząctzeni3 i,",1inistla l,irrdfl§Olł
, . - - .L tji'ii,t ili ,ll,.,];n.|a .ll][]7 r.

\ł Si)l;,:,,]_rit] j;,r ]id-t} ,;,l,y sil;rr bovłei
(Dz.U z 20tj/r N'łr l87, puz.1330 )

' 1/]i,l)i.,i

|,,., i.|,.,lj

tpoópi. . poj.ni"m imienia i *)*isła oia. .t"ńo*i.lr" .łuzUo*"go. . i")"li.ri*i"O.."ni" zosiaio wydane w formie
dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potvvierdzony profllem zaufanym ePUAP)

..r

!'

(pieczęó urzędowa, jeżeli zaśWiadczenie nie
jest Wydawane W formie dokumentu

elektronicznego)

-) 
Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplarzu druku.

"*) Niepotrzebne skreślić.

1) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek za zwłokę, o których mowa w ań. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że odpowiednio podatnik, płatnik lub inkasent do dnia
upływu terminów, o których mowa w ań.49 § 1 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r, - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych
(ań. 306e § 5 i 7 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa).

ZAS-W,., l 3,.



1. N r zaświadczenia. 1 01 7-soB .4050,,844,2017

Nazwa iadres organu podatkowąo
NACZELNlK URZĘDU SKARBOWEGO W P|OTRKOW|E TRYB.
WRoNlA 65, 97_3oo PloTRKoW TRYB.

WYPEŁNlc KolvlPUTERowo LUB RĘcZNlE, DUZYl\łl, DRUKoWANYMl L|TERAl\4l, CZARNYM LUB NlEBlEsKll\ł KoLoREM

zAs_W znŚwnoczENlE o NIEZALEGANIU W PoDATKACH
LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚC!

2. Kolejny nr egz, / ogółem liczba €zemplarzy
215

odpowiednie części t, tl i llt Wpełnia sĘ w zależnośCi od żądanego pżez wnioskodawą zakresu informacji

l, zaświadcza się, ze nie ujawniono zaległości podatkowych /x0alrfiĘmffiłegbiirxgtdatbxle<-*) wnioskodawcy,

wymienionego w części A,

wg stanu na dzień 18..07-2017
(dzień-miesiąc-lok)

Wynoszą ogołem KXXXXXXXXXXXXX zł, słownie: XXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

z tego, z tytułu

za okres w kwocie

z tego, z tytułu

za okres w kwoció

z tego, z tytułu

za okres w kwocie

PloTRKoW TRYB. 18-.07 -2017
amieiscoMść idaia)

ZAS-W,,, l 1,.

zł,

A,

ż,

z tego, z tytułu

zaokres....,

podstawa prawna: 411. 3o6e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - OrdynaQa podail<oliva (Dz. U. zT17 r. pz.2O1).

A. DANE WNlosKoDAWcY

A. 1 . DANE IDENTYFIKACYJNE

urodzenia (dzień - miesiąc - rok)4. Naz$ra pełna / Naa^risko, pierwsze
URąD MlAsTA PloTRKoWA T

A.2. ADRES S|EDZ|BY / ADRES ZAMIESZKAN|A

10. Ulica
PASAZ KAROLA RUDOWSK|EGO

15, Pocźa
PloTRKoW TRYBUNALSKl

,l3. Miejscowośó

PloTRKoW TRYBUNALSK|

w kwocie ż,



WryPEŁNlc Kol\łPUTERoWo LUB RĘcZNlE, DUZYMl, DRUKoWANYMl LITERAMl, czARNYM LUB NlEBlEsKll\4 KoLoREi/

ll. ZaSwiaOcza się, że nie ujawniono odsetek zazwłokę, o których mowa w art.53a ustawyz dnia 29 sierpnia ,1 997 r. _
ordynacja podatkowa / uiurdn]i6t{xós§lafi*tE(Exw*§s,x6Ę!fiĄ/§tfxil§ń}a{xx4itd§gdł}$t6Jryxldf{i$PBrjłrryrnią{€(x}{Txłxr
ex$rłłat|apoddł*ółxt **) 

wn io s ko d awcy, wym ie n io n e g o w częś c i A,

18.07.2017
(dzień_mlesiąc_rok)

wg stanu na dzień

wynoszą ogółem

z tego, od zaliczki

za okreS

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

za okres

z tego, od zaliczki

zł, słownie:

za okres, .

l l l. łoootxłxxxĘril)<xxłrourn<ałxxrr§po9o0€otdxuxxxloQ{żę(x,(ntl1 ) --)

w kwocie

w kwocie

W kwocie

w kwocie

zł,

zł,

zł,

zł.

kwota

kwota

kwota

kwota

zł została odroczona do dnia

zł została odroczona do dnia

zł została odroczona do dnia

zł została odroczona do dnia

'tOri"n,,i""ii"-.łl'

1j.,"n'-.l""lą"'-.[1'

'rj. 
"r'- 

, 
"" ą"'- -Xl 

'

rj "r 
- . i" u"'- .Xl '

kwota

kwota

kwota

kwota

rL*n _ .t" ąi _ .xl

rarl"r _'r*" ą" _',"tl

ri, "r 
-',*"lą" -.il

zł zostala rozłożona

zł.została rozłożona

zł została rozłożona

zł została rozłożona

na

na

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

rat, z terminem płatności ostatniej raty w dniu

l V. rr*ryiatrpąxĘ)óemlnxxxxxio6bfi)0o9ełrirximegnmtmęścir§o --)

(za z n a c zyć wła ściw y kw a d ra t )

1 . jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

E ,,,r* D 
', 

n'.

2. jest prowadzone postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

E ,,,u* E ,, n'"

V.Napodstawieart.306e§3orazwzwiązkuzart.3O6e§7ustawyzdnia29sierpnia1997r,-Ordynacjapodatkowa
informuje się, że |eofi/ nie jest**) prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokośc
zobowiązań wnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa albo postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań
wnioskodawcy lub odsetek za zwłokę, o których mowa w art.53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, - Ordynacja
podatkowa zostało zakończone.

ZAS-W,, l 2,



W^/PEŁNlc KoMPUTERoWo LUB RĘcZNlE, DUżYMl, DRUKoWANYMl L|TERAMl, czARNYM LUB NlEBlEsKll\4 KoLoREM

Vl. --) Dokon ano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości . 0.00 zł,

słownie:

Vll.*)Wino<Rndxtąilę

Vlll. *) t{iuĘoólqgrłĘrffitul§l§hłrxaej/ zwolnionood opłaty skarbowej 
**)na 

podstawie. . .

Ę+.,U.,ą 20JP,r. p9z,. fi?7.
§4 rozporzaditliia llirnstta l'tilansóW

. . , ,z. tinia, l]8 .,iłl,;,::..,l,ija .':lil.r ,l,.

sl Spió;łił li ;',l1.'. ,;,o.} ;.il:tii;tltvBj

i Dz.U. ł 'lł,łir. i,jt iE7, pt}z.1330 )

1pojpis z pojaniem łmienii i nazwisXa oiaz .t"no*i.ł. .łuZOo*egÓ. a JeZÓli.rS*i"O"r.ni" zosiaio wydane w formie
dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profi|em zaufanym ePUAP)

-) 
Wypełnić w przypadku wydania zaświadczenia na więcej niż jednym egzemplazu druku.

*") Niepotrzebne skreślić.

l) Jeżeli zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek za zwłokę, o których mowa W ań. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r, - Ordynacja podatkowa została odroczona lub rozłożona na raty, uznaje się, że odpowiednio podatnik, płatnik lub inkasent do dnia
upływu terminów, o których mowa w ań. 49 § 1 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, nie posiada zaległości podatkowych
(ań. 306e § 5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

ZAS-W,., l 3,.



ZO§ flfiT'ś#3#:ri,fii]y'i##*r- 
ŁECZNYCH

ź uL fumii krajowei g, gl-goo piotrków Trńunalski

19-07-20I,I
data wydania

złśwrłuCzENIE o NIEZALEGANIu
\ry OPŁACANIU SKŁADEK

l . Nr zaświadczęnia: 420371ZNl7l0001158
2, Danę wnioskodawcy (płatnika składek):

Nązwa / Nazwisko i imię / Adres: URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYB. / ul, PASAZ RUDOWSKIEGO l0
97-300 PIOTRKOW TRYBLINALSKI

NIP

REGoN

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego* / paszportu*

podaje się numery NIP i REGON, a w przypadku braku Ęch numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i
numer dowodu osobistego albo paszportu)

3. Zaświadcza się, że wnioskodawca (płatnik składek) zobowiązany jest do opłacania składek na:

a) ubezpieczenia społeczne 8

b)@*
c) ubezpieczęnie zdrowotne *

d) Fundusz Pracy *

e)*

nie posiada zaległości wedfug stanu na dzięń

tr!-trZ-E-OF]-']
mlesląc

ZaŚwiadczęnie wydaje się na wniosek płatnika składęk, na podstawie ań. 50 ust. 4 i art. 1ż3 ustawy z 13 paździemika
1998 r o systemie ubezpieczeń społecmych (Dz. U. z2016 r. poz.963 zpoźn, zm.) oraz art.2I7 i 2l8 Kodęksu
postępowania administracyjnego.(Dz. IJ. zż017 r. poz. 1257)

l{.{s{{,eW }i,El§ĘĄ,I{.t

łyz*.risA:rt

* niepotrzebne skreśIić

ZUS S-72

7 7 1 0 0 ż 0 2 1 1

0 0 0 6 5 5 7 6 4

E 44 646 85 0B

faks 44 646 85 4,7WłWV.ZuS.pl



ffifl B ffi Z^KŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH
ffi MŃ ffi % Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim

M'W 'W ul, Armii Krajowej 9

ffit|| ffi|

Piotrków Trybunalski , dnia 19l07lż017

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKÓW TRYB.

Znak: 4ż03 00 l 0 I 0807 5 l 20I'7
Syg. sprawy : 4ż0300 l 7 I -4 I20 l 130I I l ż017

Identyfikatory płatnika składek:
NIP:7712798771
REGON: 590648468
NaZWa: MIASTO PIOTRKOW TRYBLINALSKI

W związkl ze złożonym wnioskiem z dnia l7l0712017 w sprawie 4ż0300l71-4lż0l130t1l20l1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim informuj e, że na dzień
19l07lż01,|

WNIOSKODAWCA:
NIP ,7,1lż7987,11

REGON 590648468
nie figuruje w Rejestrze Płatników Składek KSI ZUS.

s 1 Łt(o !V N tK / rl.E FEF"A § i.

rnqr EdTt 8l ą$rrzew sk,:


