
 
Pouczenie 
Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru 
powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty 
lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście 
 w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
Przepisy karne: art. 127 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody stanowi, iż kto umyślnie nie zgłasza do rejestru 
posiadanych lub hodowanych zwierząt, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, podlega karze aresztu  
albo grzywny. 

Kutno, dnia............................ 
 

Organ rejestrujący: Pozycja w rejestrze oraz data wpisu: 
 
Starosta Kutnowski 

 
W N I O S E K 
  

o wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na 
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 
 
 
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza lub prowadzącego hodowlę: 

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

 
....................................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................telefon kontaktowy:..................................... 
 

 
2. Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli:  
 

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

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

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

 

3. Liczba zgłaszanych do rejestru zwierząt: .......................... 
 

 
4. Nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje: 
 

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

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

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

 

 
5. Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierząt: .................................................................................. 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6. Data  wejścia  w  posiadanie  zwierząt  oraz  źródło ich pochodzenia: ………………………………… 

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

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

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

 

7. Płeć zwierząt, jeżeli jest możliwa do ustalenia: .............................................................................. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8. Opis trwałego oznakowania zwierząt, jeżeli są oznakowane: ……….………...................................... 

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



 
Pouczenie 
Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru 
powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty 
lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście 
 w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
Przepisy karne: art. 127 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody stanowi, iż kto umyślnie nie zgłasza do rejestru 
posiadanych lub hodowanych zwierząt, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, podlega karze aresztu  
albo grzywny. 

 
 
 
9. Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli  zwierząt : .............................................................. 

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

 

10. Załączam: 
 

1) dowód zapłaty opłaty skarbowej  z dnia ……..………... Nr ………………..…  w kwocie 26 zł 
 

2) kopię dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia  zwierząt: …………….………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

..................................................... 
(czytelny podpis) 

 
 
Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie handlu w/w zwierzętami:  

 
 

..................................................... 
(czytelny podpis)  

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

 

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:  

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat 

Kutnowski,  

 

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

Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu 

 

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. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony 

danych”. 

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. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa. 

5. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dokonanie wpisu do rejestru zwierząt należących do 

gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej tj, realizacja zadań 

wynikających z: 

a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody, 

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla 

życia i zdrowia ludzi, 

d) Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem 

(CITES). 

6. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych.                 

W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

7. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z aktów 

prawnych wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane 

osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa. 
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Pouczenie 
Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru 
powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty 
lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście 
 w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
Przepisy karne: art. 127 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody stanowi, iż kto umyślnie nie zgłasza do rejestru 
posiadanych lub hodowanych zwierząt, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, podlega karze aresztu  
albo grzywny. 

W przypadku wydania decyzji bez opłat – 5 lat (B5). 

W przypadku decyzji z opłatami – 10 lat (BE10). 

8. Przewidywani odbiorcy danych:  

a) upoważnieni pracownicy Administratora, 

b) podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub 

obsługi prawnej, 

c) organy ścigania – policja, prokuratura. 

9. Każda osoba, ma prawo do: 

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

b) otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO, 

c) usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - 

chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

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

przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

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) 

 

 

 


