ZARZĄDZENIE 3229/2017
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1993/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja
2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących zarejestrowania oraz
wyrejestrowania psów na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j
Dz.U. z 2016 r. poz. 446), oraz § 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta

Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
08 stycznia 2015 roku (tekst jednolity - Zarządzenie nr 1207/2015 z dnia 28.10.2015 r.),
zmienionego Zarządzeniem Nr 2298/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2016
roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 2645/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada
2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 2830/2016 Prezydenta Miasta Płocka z 21 grudnia 2016 roku.
zarządzam, co następuje:
§1

W zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka nr 1993/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
wprowadzam następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1

"wniosek o zarejestrowanie psa" otrzymuje brzmienie jak

w

zalączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Załacznik Nr 2 "wniosek o wyrejestrowanie psa" otrzymuje brzmienie
załaczniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

jak w

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3229/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 maja 2017 r.

Płock,…………………...……..
……………………………………….....
(nazwisko i imię)
Urząd Miasta Płocka
………………………………………………......
(adres)
……………………………………………........
(PESEL)

Pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

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

WNIOSEK O ZAREJESTROWANIE PSA
Oświadczam, że od dnia................................................................
posiadam psa

(

imię i rasa) …............................................................

maść (kolor)...........................

płeć*

samiec

samica

rok urodzenia ......................
o numerze identyfikacyjnym (numer chipa)............................................
Liczba posiadanych obecnie psów..............................
W razie przekazania, zaginięcia, padnięcia psa, jego właściciel zobowiązany jest zawiadomić o tym w ciągu 14 dni Urząd
Miasta Płocka stosownym wnioskiem.

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,
•
•

•
•

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.
Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z identyfikacją zwierzęcia oraz wykonaniem obowiązku
podatkowego.
Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z
2017 roku, poz. 201 ze zm.)

............................................
Podpis
* proszę wstawić znak „X” w odpowiednim kwadracie

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.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3229/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 maja 2017 r.

Płock,…………………...……
……………………………………….......
(nazwisko i imię)
………………………………………………
(adres)

Urząd Miasta Płocka
Pl. Stary Rynek 1

………………………………………………
(PESEL)

09-400 Płock

……………………………………………...
(numer telefonu)
WNIOSEK O WYREJESTROWANIE PSA
Ja, ....................................niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej,
składam niniejsze oświadczenie, że pies (nazwa/imię psa).....................................
nr identyfikacyjny ............................................: DNIA:___________________r.
został poddany eutanazji*
zaginął i nie został odnaleziony*,
zdechł*
został przekazany*
Panu/Pani .......................................................................................
zam. ................................................. Tel. ......................................
PESEL ..................................... Nr dowodu os. .................................
przebywa pod nowym adresem* w związku ze zmianą miejsca zamieszkania
właściciela; nowy adres: ...........................................................................
Obecnie:
nie posiadam innego psa*
posiadam innego psa*

➔
•
•

•
•

zarejestrowanego*

niezarejestrowanego* w UMP

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock 09-400 Płock Pl. Stary Rynek 1.
Dane zbierane i przetwarzane są w celu związanym z identyfikacją zwierzęcia oraz wykonaniem obowiązku
podatkowego.
Informujemy o prawie wglądu do Pana/i danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z
2017 roku, poz. 201 ze zm.)

...........................................
(podpis nowego właściciela)

* proszę wstawić znak „X” w odpowiednim kwadracie

.............................................
(podpis)

