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…………………………………….      .....................................  
        Imię i nazwisko                   miejscowość, data 

……………………………………. 

……………………………………. 
   Adres zamieszkania 

……………………………………. 
PESEL 

Burmistrz Barcina 

ul. Artylerzystów 9 

88-190 Barcin 

 

O Ś W I A D C Z E N I E   

dotyczące powstania/wygaśnięcia* obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów 

 

        Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za 

składanie fałszywych zeznań, oświadczam, co następuje: 

 

Od dnia ....................... jestem posiadaczem/nie jestem posiadaczem ……….. (ilość) 

psa /ów *. 

 
Dane dotyczące zwolnień z opłaty od posiadania psów wynikających z art.18a ust. 2 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 

roku, poz. 1170 z późn. zm.) oraz nr XXXV/313/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 

listopada 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 roku, poz. 4706) w sprawie 

opłaty od posiadania psów: 

 
Tytuł prawny zwolnienia* 

 art.18a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - dotyczący zwolnienia z opłaty 

od posiadania psów członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów 

międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu                    

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności ** 

 art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - dotyczący zwolnienia z opłaty 

od posiadania psów osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności                              

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa ** 

 art. 18a ust. 2 pkt 2a) osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  - z tytułu posiadania psa asystującego** 

 art. 18a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - dotyczący zwolnienia z opłaty 

od posiadania psów osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie 

gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa ** 

 art. 18a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - dotyczący zwolnienia z opłaty 

od posiadania psów podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu 

posiadania nie więcej niż dwóch psów** - powierzchnia gospodarstwa rolnego 

………………………….. 

 § 6 ust. 1 lit. a uchwały Rady Miejskiej w Barcinie - właścicieli budynków jednorodzinnych 

wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej, posiadających jednego psa przeznaczonego 

do pilnowania budynku 

 § 6 ust. 1 lit. b uchwały Rady Miejskiej w Barcinie - właścicieli psów nabytych ze schroniska dla 

zwierząt i odłowionych na terenie gminy Barcin, na podstawie zaświadczenia wydanego                         

ze schroniska ** 

 § 6 ust. 1 lit. c uchwały Rady Miejskiej w Barcinie -  właścicieli psów, którzy zobowiązali się 

zaopiekować psem uprzednio odłowionym na terenie gminy Barcin**, 

 § 6 ust. 1 lit. d uchwały Rady Miejskiej w Barcinie - właścicieli psów nabytych ze schroniska dla 

zwierząt, na okres jednego roku, na podstawie zaświadczenia wydanego ze schroniska**. 
*zaznaczyć właściwe 

** wykazać uprawnienia do zwolnienia   odpowiednimi dokumentami  potwierdzającymi możliwość skorzystania z ulgi  

 

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

                                                                                                                                              podpis   
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych w związku z realizacją przez Gminę Barcin zadań 

publicznych, jest Burmistrz Barcina, z siedzibą w Urzędzie Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, e-mail: 

sekretariat@barcin.pl, tel. 52 3834100. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia zobowiązania w opłacie za posiadanie psa, 

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa i ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku                         

o podatkach i opłatach lokalnych.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 


