
OŚWIADCZENIE o posiadaniu psa 
 

I. Ja niżej podpisany/ a ……………………………………………………………………………..... 

zamieszkały/ a w …………………………………………………………………………………………... 

PESEL ……………………………………… nr mikroczipa  psa ………………………………..…….. 

świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który za 

składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do 3 lat, 

oświadczam, że posiadam psa: 

1. Jednego psa              * 

2. Większą liczbę psów. Ile …………….          * 

3. Nie posiadam psa            * 

II. Wnoszę o nie pobieranie ode mnie opłaty od posiadania psów zgodnie z art. 

18a, ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. 

Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) 

1. Ukończyłem/am 65 lat i prowadzę samodzielnie gospodarstwo domowe – 

z tytułu posiadania jednego psa, 

2. Posiadam psa zaadoptowanego ze schroniska dla bezdomnych zwierząt 

3. Posiadam szczenię do 12 tygodnia życia 

4. Jestem osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego stopnia 

niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa 

(załączam kserokopię orzeczenia komisji lekarskiej) 

______________________ 

*) Jeżeli TAK, to zakreślić kratkę literą „X” 

 

 

 

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

        Miejscowość, data                                                                                                                       Podpis składającego oświadczenie 

 

III. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że roczna stawka opłaty od 

posiadania każdego psa za rok 2019 wynosi: 
 

1) 40,00 zł – od każdego pas posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie   

mikroprocesora identyfikującego, 

2) 100,00 zł – od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa 

w punkcie 1. 
 

Opłata płatna jest z góry bez wezwania do 31 marca 2019 r. lub w ciągu 14 dni od dnia  

posiadanie psa. Nr konta bankowego: BS Głogów 31 8646 0008 0000 0000 6392 0002. 

Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego opłaca podatek 

w wysokości połowy odpowiedniej stawki określonej w pkt.1 lub pkt.2. 

 



IV. Zgodnie z rozporządzeniem 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 ( w skrócie RODO) informujemy, że w zakresie danych 
osobowych wykazywanych 
w formularzach deklaracji i informacji podatkowych oraz w dokumentach załączanych do 
tych informacji;  

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail prezydent@glogow.um.gov.pl,   

tel. +48 76 72 65 401,  

2. w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kontaktować się 

z wyznaczonym  przez Prezydenta Miasta Głogowa Inspektorem Danych Osobowych, 

pisemnie, na wskazany powyżej adres lub telefonicznie pod nr tel.+48 76 72 65 471 

lub na adres e-mail iod@glogow.um.gov.pl,                       

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku podatkowego w zakresie 

podatków i opłat lokalnych (opłata od posiadania psów), 

4. do danych osobowych będą mieć dostęp pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, mogą 

być udostępnione również podmiotom, które na podstawie odrębnych przepisów mogą 

wnioskować o udostępnienie danych oraz podmiotom, które uczestniczą w realizacji celu 

przetwarzania danych (np. inkasenci opłaty od posiadania psów), 

5. dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania celu ich przetwarzania 

z uwzględnieniem okresu archiwizacji przewidzianego dla danego rodzaju dokumentacji.    

6. osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

ich sprostowania i uzupełniania, zgodnie z aktualnym stanem oraz prawo do ograniczenia 

ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec nieuzasadnionego ich przetwarzania,  

7. osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy wskazanego powyżej rozporządzenia (RODO),  

8. obowiązek podania danych osobowych, jest wymogiem ustawowym i wynika z następujących 

przepisów prawa: 

- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1785 ze zm.), 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), 

Podanie danych osobowych identyfikujących podatnika, jest wymogiem ustawowym, a osoba, 

której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe, nie wynikające 

z przepisu prawa są podawane dobrowolnie, brak ich podania może skutkować ograniczeniem 

form komunikacji.  
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