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……………………………………………….…………   Sułkowice, dnia………………………..…… 

Nazwisko i imię; nazwa instytucji 

 

……………………………………………….….……… 

 

……………………………….………………….……....   BURMISTRZ SUŁKOWIC 

Adres        32-440 SUŁKOWICE, RYNEK 1 
 

………………………………………….……………… 

Telefon kontaktowy (dobrowolnie)      

 

 
 

WNIOSEK 

 
Proszę o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy ............................................................................................... 

wiek……………………; płeć…………..………..; imię ....................................; Nr identyf./czip …………….….… 

Pochodzenie psa/ adres poprzedniego właściciela: ………………………..…………………………….….………… 

W/w pies znajduje się na terenie: posesji ; w domu ; kojcu ; inne/podać 

 

Adres miejsca przetrzymywania psa:………………………………….……………………………………………… 

Opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa/ sposób zabezpieczenia: 

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

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

 

 

Oświadczenie: 
1. Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania 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 psa dla zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi. 

3. Oświadczam, że pies został zaszczepiony p/ wściekliźnie – zał. Kserokopia dokumentu. 

 

 

W załączeniu: 
1. Kserokopia rejestracji psa, rodowód, karta szczepień. 

 

 

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

 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne 

(Dz. U. z 2003 r. nr 77, poz. 687) 

1) amerykański pit bull terier, 
2) pies z Majorki (Perro de presa Mallorquin) 

3) buldog amerykański; 

4) dog argentyński; 
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 

6) tosa inu, 

7) rottweiler, 
8) akbash dog: 

9) anatolian karabash; 

10) moskiewski stróżujący 
11) owczarek kaukaski 

 

 
Opłata skarbowa – 82 zł. (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.) 

 



str. 2 z 2 

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych),  zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl 

3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań 

gminy w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne (Art. 10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt Dz.U.2017.1840),  Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody 

wnioskodawcy 

4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody, 

6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów, 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest 

dobrowolne. 

 


