
 
WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI / UTRZYMYWANIE* PSA/PSÓW* RASY 
UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ 

 
 

                                                       

Imię i nazwisko  
 

                                                       

Adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)                                                                                                                                                                               
 

                                                       

Nr telefonu                                                                                                           

 
   

          Wójt Gminy w Słupnie 
 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli / utrzymywanie* psa/psów * rasy uznawanej                    
za agresywną zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122                     
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687). 
 
 
 

A. Dane psa/psów*: 
 
 

● rasa                                                              

     

● liczba zwierząt                                          w tym suk                             

 

● oznakowanie poszczególnych osobników (tatuaż, czip): 

1.                                                              

2.                                                                

3.                                                                  

 

● adres miejsca przebywania psa/psów* 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         
 

 



 
 

● krótki opis miejsca i warunków utrzymywania psa/psów * (mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, 
rodzaj ogrodzenia) 
 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         
 

 

 

A. Załączniki** 
 

☐     kopia/kopie* rodowodu/rodowodów* psa/psów*                                                  

☐     kopia/kopie* metryki/metryk* psa/psów*           

☐     dowód zapłaty opłaty skarbowej 
 
 

 
 
 
 
 

                                  

                    Data                                                                                                                          Czytelny podpis Wnioskodawcy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić  

** właściwe zaznaczyć  

   

 

 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie                         
o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupno z siedzibą w Słupnie przy ul. Miszewskiej 
8A, 09-472 Słupno. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres ug@slupno.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu   24 267 95 60. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora 
Inspektorem Ochrony Danych. Pisemnie na adres Urzędu Gminy Słupno tj. ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno,                     
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod.gmina@slupno.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 
24 267 95 60. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w szczególności w celach: 

 realizacji zgłoszenia, 

 prowadzenia postępowania administracyjnego,  

 przygotowania projektu decyzji administracyjnej,   

 wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,  

 realizacji pozostałych zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego,                                           

w szczególności na podstawie:               

 Art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                          
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                    
o ochronie danych), 

oraz: 

 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 

 Ustawy o odpadach, 

 Ustawy Prawo wodne, 

 Ustawy o ochronie przyrody, 

 Ustawy o lasach, 

 Ustawy Prawo łowieckie, 

 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

 Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 

 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 

 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

 Ustawy o ochronie zwierząt, 

 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do 
zrealizowania celów przetwarzania. 

6. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 
to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia i prowadzenia czynności i jest ono: 

 obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa, 

 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.  
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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