
Załącznik nr 1 

 

  

..........................................................                             Ciechanów, dnia………………………   

      (nazwisko i imię) 

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

    

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

PESEL ….......................................... 

telefon ….......................................... 

e – mail …........................................ 

 

 

       Urząd Miasta Ciechanów 

       Wydział Podatków i Opłat 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PSA 

 
 

Zgłaszam fakt, że posiadam  ............. psa/y.  
 

 

Psa/y posiadam od  ...........................… 
      (data nabycia psa) 

                                      

Numer identyfikacyjny psa ………………………………………. 

 
 zwolnienia: 
 

  jestem osobą w wieku powyżej 65 lat prowadzącą samodzielnie gospodarstwo domowe  – z tytułu     
   posiadania jednego psa, 

 

 jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu 

posiadania psa asystującego (należy dołączyć kserokopię certyfikatu nadanego psu asystującemu), 

 

  jestem osobą  zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów 
   ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu   

    posiadania jednego psa ( należy dołączyć kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu 

    niepełnosprawności), 
 

  jestem podatnikiem podatku rolnego od gospodarstwa rolnego – z tytułu posiadania nie więcej niż 

      dwóch psów. 

  
    jestem osobą która adoptowała psa ze schroniska dla zwierząt, do którego trafił jako odłowiony 

              z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów  
 

 
 

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

                            czytelny podpis 

 

 

 



 

 
INFORMACJA: 

 

Termin płatności opłaty od posiadania psów – do 31 marca roku podatkowego bez wezwania organu 

podatkowego. 

Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z końcem miesiąca, w którym istniały okoliczności 

uzasadniające ustanie obowiązku opłaty. 

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację w terminie 14 dni od  dnia 

wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w opłacie od 

posiadania psów.  

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Ciechanów Nr 156/XVI/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności  

oraz ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 1170 

ze zm.). 
 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119  

z 2016 r.) zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu do 

treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne, lecz 

niezbędne w celu realizacji sprawy. 

 

 

 

 

 

Ciechanów, dnia ……………………. r.         ..………………………………………………….. 

             (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 


