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………………………………………………..                                                                                        Kutno dn.  …………………….. 
                           ( imię i nazwisko) 

……………………………………………….. 
                       ( adres zamieszkania ) 

……………………………………………….. 
  ( nr i seria dowodu osobistego- osoba fizyczna) 

 

……………………………………………….                                                                       STAROSTWO POWIATOWE w KUTNIE 
         ( NIP - osoba  prowadząca działalność ) 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na hodowanie/ utrzymanie : 

 

          charta/ chartów *                                    mieszańca charta/ mieszańców charta* 

Podstawa prawna-  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymania chartów rasowych                           

oraz ich mieszańców ( Dz. U. Nr 135, poz. 909).  

Dane psa/ psów*, które Wnioskodawca zamierza nabyć : 

- rasa / mieszańce ras *…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ilość zwierząt, w tym suk ………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………  

- adres planowanego miejsca przebywania psa/ psów* 

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

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

- krótki opis miejsca i warunków planowanego utrzymywania psa/psów *  

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

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

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

 

………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                                       (podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki :
 

 

1. Oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa/psów* do celów łowieckich 

2. Oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo oraz o znajomości przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo        
          łowieckie oraz o znajomości przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków hodowli  
          utrzymywania  chartów rasowych oraz ich mieszańców z dnia 5 listopada 2010 r.  
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć ( rodowód, metryka ), sposób oznakowania,  

          Nr rejestracyjnego psa 

4. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie 

5. Dowód wniesienia opłaty   

 

*Niepotrzebne skreślić  
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Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:  

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146 

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz 

reprezentuje powiat na zewnątrz. 

Zarząd Powiatu – organ wykonawczy. 

Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą 

udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo 

łowieckie (Dz. U. 2017 poz. 1295) tj. wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie charta/mieszańca charta, podawanie 

danych ma charakter obligatoryjny. 

5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych 

przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy 

wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą 

być usuwane – na podstawie przepisów prawa. 

7. Przewidywani odbiorcy danych: -. 

8. Każda osoba, ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że 

przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

 

 

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ……………………………………… 

                                                      (data, podpis) 

 

 

 

*Rozporządzenie 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) 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 


