
Płock,…………………...……..
……………………………………….............
        (nazwisko i imię)
                                                                        Urząd Miasta Płocka
………………………………………………......
               (adres)                                               Pl. Stary Rynek 1

……………………………………………........                         09-400 Płock
              (PESEL)

……………………………………………........
        (numer telefonu)

WNIOSEK O ZAREJESTROWANIE PSA

Oświadczam, że od dnia (data nabycia psa)................................................................

posiadam  psa   (imię i rasa) …..................................................................................

maść (kolor)........................... płeć* samiec  samica

rok urodzenia ...................... 

o numerze identyfikacyjnym (numer mikroczipa)............................................

Liczba posiadanych obecnie psów (razem z aktualnie rejestrowanym)..............................

ZWOLNIENIA Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW*

         pies został adoptowany z płockiego schroniska dla bezdomnych zwierząt

mam ukończone 65 lat i prowadzę samodzielnie gospodarstwo domowe, data urodzenia 
…...............................

jestem  osobą  zaliczoną  do  znacznego  stopnia  niepełnosprawności  w rozumieniu  przepisów  o
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych  (proszę  przedłożyć
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu  przepisów o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  i posiadam psa asystującego (proszę  przedłożyć  orzeczenie  o
stopniu niepełnosprawności oraz certyfikat psa asystującego)

jestem podatnikiem podatku rolnego od gospodarstwa rolnego,

jestem członkiem personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,

„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych - andrzej.kobylski@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu  związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie  z  przepisami ustawy Ordynacja
podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku; 

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania stosunku prawnego;

6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku.”

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

Podpis

*  proszę wstawić znak „X” w odpowiednim kwadracie

mailto:andrzej.kobylski@plock.eu


Informacja:

Samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego: oznacza prowadzenie tego gospodarstwa
bez pomocy finansowej innych osób. Zwolnienie może dotyczyć zarówno starszych samotnych osób, 
jak również osób mających na utrzymaniu inne "niesamodzielne" osoby – pod warunkiem, że osoby 
te nie mają własnego źródła utrzymania.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowe zwolnienie z opłaty nie może mieć
generalnie zastosowania do małżeństw, jeżeli oboje małżonkowie mają własne źródła utrzymania,
nawet w przypadku, gdy oboje ukończyli wymagany wiek 65 lat.


