
Chełmek, dnia ..................................
……………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy
……………………………………..
……………………………………..
Adres
……………………………………..
Nr telefonu

Burmistrz Chełmka
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych 
za agresywne

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 572) zwracam się 

o  wydanie  zezwolenia  na  utrzymywanie/hodowanie  psa  rasy  .............................................................. 

zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne.

INFORMACJA O POSIADANYM PSIE
Pochodzenie psa/psów* (metryka, rodowód, nazwisko i adres poprzedniego właściciela):

..................................................................................................................................................
Rasa : a) ..................................... b) .................................

Data urodzenia psa/psów*: a) ..................................... b) .................................

Płeć:  pies  suka

Sposób oznakowania psa/psów*/ nr ident.:
 mikroprocesor .......................................................

 tatuaż ..................................................................

Adres miejsca utrzymywania psa/psów:

Opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa/psy*:

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

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

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

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

Oświadczenia :
1. Oświadczam,  że  miejsce  i  warunki  utrzymywania/hodowania  psa  wykluczają  możliwości 

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/hodowaniu psa  dla zapewnienia  bezpieczeństwa dla ludzi.
3. Oświadczam, że pies został zaszczepiony p/wściekliźnie (w załączeniu kserokopia dokumentów).



Uwaga: 
Do wniosku należy dołączyć , zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Opłatę w wysokości
82 zł należy wnieść na rachunek bankowy gminy Chełmek. Podstawa prawna: załącznik do wyżej wymienionej 
ustawy – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część III poz. 44.

Do wniosku proszę dołączyć kserokopię metryki psa. 
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: Amerykański  pit  bull  terrier,  Pies z Majorki   (Perro de Presa 
Mallorquin),   Buldog  amerykański,  Dog  argentyński,  Pies kanaryjski  (Perro de Presa Canario),  Tosa inu, 
Rottweiler, Akbash dog,  Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski.

Podane numeru telefonu jest dobrowolne i ma na celu usprawnienie kontaktu do ustalenia daty wizji  
lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku. Zgoda może 
być w każdym momencie wycofana poprzez pisemny wniosek.

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  klauzulą  informacyjna  dotyczącą  przetwarzania  danych 
osobowych w Urzędzie Miejskim w Chełmku. 

.........................................................
/czytelny podpis i data/

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chełmku (przetwarzanie w związku
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 572).

Zgodnie z art. 13 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 
z 04.05.2016) informuję, że: 
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Chełmka  z  siedzibą  w  Urzędzie  Miejskim

w Chełmku: ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek, tel. 33/844 90 00.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email:
      iod@chelmek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  w celach  realizacji  zapisów art.  10  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997  r. 

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 572) – obsługa wniosku o wydane zezwolenia na utrzymanie psa rasy 
agresywnej.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z kategorią  archiwalną dokumentów nadaną na 

podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
6. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania,  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych Pana/nią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku/ zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów 
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 83b ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody. Podanie numeru telefonu, jest  
dobrowolne,  w  celu  usprawnienia  kontaktu  i  szybszego  załatwienia  sprawy.  Jest  Pan/i  zobowiązana  do  podania 
danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą podlegały 
profilowaniu.
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