
……………………………...… …………………, dn.……………………
Imię, Nazwisko                                    

…………………………………

…………………………………
                  Adres zamieszkania

…………………………………
tel. kontaktowy

Starosta Łęczyński

Wniosek

o zezwolenie na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców zgodnie 

z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo  Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz.

2033 z  późn.  zm.)  oraz  Rozporządzeniem Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  w sprawie

warunków i sposobu hodowania i utrzymania chartów rasowych oraz ich mieszkańców z dnia

5 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 135, poz. 909), wnioskuję o wydanie zezwolenia na utrzymanie

chartów rasowych lub ich mieszańców.

Informacje dotyczące psa/psów:

1. Rasa ……………………………………………………………………………………..

2. Ilość zwierząt …………………………………………………………………………..

3. Wiek …………………………………………………………………………………….

4. Płeć ……………………………………………………………………………………...

5. Maść/ubarwienie……………………………………………………………………….

6. Sposób oznakowania …………………………………………………………………..

7. Pochodzenie psa/psów …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

8. Przeznaczenie psa/psów ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

9. Miejsce i warunki w jakich będzie utrzymany pies/psy ………………………………

     …….…………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………........



    …………………………………………………………………………………………........

    ……………………………………………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………………………….

       ………………………
          Podpis

Informacje o Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod
adresem:https://spleczna.bip.zeto.eu/index.php?type=4&name=bt46&func=selectsite&value
%5B0%5D=mnu29&value%5B1%5D=4 lub we właściwej rzeczowo komórce organizacyjnej Starostwa.

Potwierdzam,  iż  przekazano mi  – w zrozumiałej  i  łatwo dostępnej  formie  – klauzulę  informacyjną,  w tym
poinformowano mnie o przysługujących mi prawach na podstawie  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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).

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

Wyrażam  zgodę  Administratorowi  Danych  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  (których  zakres
wykracza  poza  dane  zbierane  na  podstawie  przepisów  prawa)  zawartych  we  wniosku  w  celu  realizacji
przedmiotowego wniosku zgodnie z  rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie.

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

Załączniki:
 Oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa/ psów do celów łowieckich
 Dowód zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote, zero groszy). 

Opłaty  należy  dokonać  na  konto  Urzędu  Miasta  w  Łęcznej  Plac  Kościuszki  5,  21-010  Łęczna   
nr konta: 34 1020 3206 0000 8102 0006 4410 – z dopiskiem – za wydanie decyzji na utrzymanie chartów.


