
 

 

.......................................................................                        Zduńska Wola, dn. ................................. 
(imię i nazwisko) 

………………………………………………………. 

(adres zamieszkania) 

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

Wójt Gminy Zduńska Wola 

Ul. Zielona 30 

98-220 Zduńska Wola 

  
 

     Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/ 

utrzymywanie* psa / psów * rasy uznawanej za agresywną zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z  2020 r. poz. 638) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów 

uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 

     
Informacja o posiadanym psie :  

1. Pochodzenie psa ( numer rejestracyjny w Związku Kynologicznym – metryka, rodowód, lub 

nazwisko i adres poprzedniego właściciela) 

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

2. Rasa / mieszaniec o pokroju   ......................................................................................................... 

3. Data urodzenia psa :  ...................................................................................................................... 

4. Płeć :  ..............................................................................................................................................      

5. Sposób oznakowania/czip .............................................................................................................. 

6. Adres miejsca przetrzymywania psa  ............................................................................................. 

7. Opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa 

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

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

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

 

Oświadczenia : 

 

1. Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania psa wykluczają możliwość        

niekontrolowanego opuszczenia miejsca stałego pobytu oraz dostęp osób  trzecich. 

2. Oświadczam, że znane mi są zasady i warunki zachowania zwykłych i nakazanych środków 

ostrożności przy utrzymywaniu psa  dla zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi . 

3. Oświadczam, że pies został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie (w załączeniu kserokopia 

dokumentów). 

 

 

......................................................................
podpis wnioskodawcy 

 

 
Do wniosku należy załączyć: 
1. dowód wpłaty (82 zł) 

2. kserokopię dokumentów zaświadczających o zaszczepieniu psa  

 
* Niepotrzebne skreślić  

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojwgmzts


 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub 14 ust. 1 i 2  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 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola z siedzibą przy ul. Zielona 30, 98-220 

Zduńska Wola, reprezentowana przez Wójta, dalej ADO.  

2.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Gminie Zduńska Wola sprawuje Inspektor 

Ochrony Danych Kamila Bułeczka dostępna pod adresem e-mail: iod@ugzw.pl 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO. 

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu 

wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia danych 

osobowych. 

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany odrębnymi przepisami prawa. 

6.Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 

8.Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z odrębnych przepisów prawa i jest 

warunkiem załatwienia przedmiotowej sprawy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia sprawy 

9.Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

10.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany w rozumieniu 

art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 
 


