WNIOSEK W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE I HODOWANIE
CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW
Wałbrzych, dnia …............................
….........................................................................
(imię i nazwisko)

….........................................................................
(adres zamieszkania, ulica)

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

Urząd Miejski w Wałbrzych
Biuro Środowiska i Klimatu

Proszę o wydanie zezwolenia na posiadanie / hodowanie* chartów rasowych / ich mieszańców*
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.
1683 ze zm.).
Informacja o posiadanym psie:
1. Pochodzenie psa /nazwisko, imię i adres poprzedniego właściciela/ …........................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
2. □ Rasowy

□ Mieszaniec **

3. Nazwa psa (imię) ….........................................................................................................................
4. Data urodzenia ….............................................................................................................................
5. Maść ….............................................................................................................................................
6. Płeć …...............................................................................................................................................
7. Sposób oznakowania, nr oznakowania …........................................................................................
8. Adres miejsca przetrzymywania psa …............................................................................................
….............................................................................................................................................………...
9. Opis miejsca/warunków, w jakich przebywać będzie …..................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................………………………………...
Załączniki:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, nr konta Bank Millennium nr 51 1160 2202 0000
0004 9251 5252

2. Zaświadczenie ze Związku Kynologicznego o rejestracji psa z nr rejestracyjnym i nr tatuażu.
3. Kserokopia zaświadczenia o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie.
4. Oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo i znajomości stosownych przepisów dotyczących

zakazu polowań z chartami
* niepotrzebne skreślić
** Właściwe pole zakreślić

...........................................
Podpis wnioskodawcy

miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych

Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na posiadanie chartów i ich mieszańców
Wałbrzych, dnia..................................

Nazwisko i imię ..................................................................
Nr PESEL ...........................................................................
Adres ...................................................................................
O ŚW I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że:
- znane mi są przepisy art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie
dotyczące zakazu polowań z chartami i ich mieszańcami oraz odpowiedzialności karnej w
razie złamania zakazu, tj.:


kto poluje z chartami i ich mieszańcami podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art.
53 pkt. 2),



kto nie będąc uprawniony do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny podlega karze
pozbawienia wolności do lat 5 (art. 53 pkt. 6).

- jestem świadom(a), że pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie jako pies kłusujący i
zostanie odstrzelony, a odpowiedzialność karną ponosi właściciel;
- nie byłem karany za kłusownictwo i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie sądowe w
związku z posiadaniem przeze mnie psa rasy chart.

..................................................................
(czytelny podpis właściciela psa)

Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – dalej RODO –
Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

I. Wskazanie administratora danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl
III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Prezydent Miasta Wałbrzycha będzie przetwarzał Pani/Pana dane
osobowe:
W celu wydania decyzji na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców, na podstawie obowiązku
wynikającego z art.10 § 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz U. z 20 20 r.,
poz. 1683), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie warunków i
sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r., Nr 135, poz. 909).
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych
powyżej. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Panu dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanym w pkt III celu, a po tym
czasie przez okres 5 lat.
VI. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt III, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępnianie następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd,
prokuratora.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)

prawo do przenoszenia danych.

VIII.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

