
 
......................................................................                         ..........................., dnia .............. 

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

 
Adres ............................................................ 

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

 
Numer telefonu ............................................. 

 

Starostwo Powiatowe 

w Lubaczowie  
ul. Jasna 1, 

37-600 Lubaczów 
 

W N I O S E K 
 

O zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 

 

Wnoszę o zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich 

mieszańców w ilości......................., które nabyłem od .......................................…............... 

na podstawie .............................................................……...........................................................  

w celu…………….................................................................................................................... 

Charty rasowe lub ich mieszańce będę trzymał w miejscowości................................................... 

w odpowiednio oznakowanym, zabezpieczonym i  przeznaczonym do tego celu miejscu. 

Oświadczam jednocześnie, że znany mi jest zakaz używania chartów lub ich 

mieszańców do polowania (art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1295) i w związku z tym nie będę ich używał do 

polowania. 

 

Załączniki: 

- dowód wpłaty opłaty skarbowej 

- dokument potwierdzający: pochodzenie, rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka),  

- sposób oznakowania psa i ewentualny nr rejestracyjny psa,  

- informacja określająca miejsce i warunki utrzymania psa,  

- kserokopia dowodu opłaty podatku od psa,   

- poświadczenie zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie,  

- oświadczenie wnioskodawcy,  

- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej, 

- w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć 

oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz 

dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
 

 

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

 

(podpis wnioskującego) 

 
 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej ,,RODO” 

oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) i zrozumiałem(am), że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Starosta Lubaczowski z siedzibą w 

Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

2. Z administratorem danych osobowych mogę się kontaktować poprzez adres mailowy: 

starostwo@lubaczow.powiat.pl lub pisemnie na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres mailowy: 

justyna@ciechanowski.net.pl, pisemnie na adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów. 

4. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c) RODO), wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 e) RODO), realizacji zawartych umów 

(art. 6 ust. 1 b) RODO). 

5. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty 

świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia. 

6. Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres wskazany przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją 

archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. 

7. Posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO we wniosku o 

zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, 

wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a 

konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być np. pozostawienie 

wniosku bez rozpatrzenia. 

10. Moja dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

11. Moje dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

……………………………. 

                                                                                                                      (data i podpis) 
 

 


