
 

 
      ………………………………………                                                                   Łask, dnia ……………………………….… 
        Imię i nazwisko 

……………………………………… 
          Adres 

        ………………………………………                                                                                                                                 
         PESEL                                                    

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

OŚWIADCZENIE  

(tylko dla osób posiadających psy) 

1. Oświadczam, że posiadam …………………….. psa/y. 

2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się  m. in. od: 

□ osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                     

     i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa (należy okazać orzeczenie 

     lekarskie o  niepełnosprawności); 

□ osób niepełnosprawnych 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 okazać certyfikat  

    potwierdzający status psa asystującego); 

□ osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe1 – z tytułu posiadania jednego psa; 

□ podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. 

3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów: 2 

□ posiadanie psa adoptowanego ze schroniska dla zwierząt, z którym Gmina Łask ma zawartą umowę i do którego trafił  

     jako odłowiony z terenu Gminy Łask ; 

□ posiadanie psa trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji (transponderem – mikrochipem)  

           (należy okazać dokument potwierdzający nr transpondera-mikrochipa); 

 □ posiadanie psa poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji, którego właściciel zamieszkuje na terenie gminy Łask  

           (należy okazać dokument potwierdzający poddanie psa zabiegowi sterylizacji lub kastracji ). 

 

*zaznaczyć właściwy kwadrat        .................................................. 
                                                                                                                                                                       PODPIS 

  

UWAGA:  

 

      Proszę o doręczenie wypełnionego oświadczenia do tut. Urzędu – pokój 35. 

      Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 48 zł od jednego psa. 

      Opłata płatna jest jednorazowo bez wezwania, w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego na rachunek Gminy Łask:  

 

91 1240 3288 1111 0000 2807 7365 

 

      Od wpłat dokonywanych w banku PEKAO S.A. I o/Łask nie będzie pobierana prowizja bankowa.                                                                                       
 

1Samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego oznacza fakt prowadzenia tego gospodarstwa, czyli   

  utrzymywania się w sensie  finansowym pojedynczo, nie zaś przez więcej osób, w tym np. małżeństwo. 

     

       2 Uchwała Nr XXV/271/16 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opłaty od      

         posiadania psów. 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, tel.: 436768300, SMS 669 209 210, e-mail:  

um@lask.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lask.pl. 

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest pobieranie opłaty od posiadania psa.  

Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. 

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.  

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat.  

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

Posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych.  

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

 
 

 
 

 


