
…….………….……………….………                                                                        Płock, dnia....….…..…….……....
                 (imię i nazwisko)

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

.………….……………….……………..
                  (numer telefonu)

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania Środowiska 
Oddział Ochrony Środowiska

  WNIOSEK

         o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uważanej za agresywną

1. Proszę o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy* :

 Amerykański pit bull terrier

Rottweiler

Perro de Presa Mallorquin

Akbash dog

 Buldog amerykański

Anatolian karabash

 Dog argentyński

Moskiewski stróżujący

Perro de Presa Canario

Owczarek kaukaski

Tosa inu

* - należy wstawić znak X w odpowiedniej kratce

2. Data urodzenia lub wiek psa........................................................................................................... 

3. Płeć...................................................................................................................................…...........

4. Pochodzenie psa..................................................................................................................….........

5. Sposób oznakowania psa (tatuaż, czip )........................................................................…................

6. Miejsce utrzymywania psa.:...............................................….........................................................



7. Warunki i sposób utrzymywania ( z uwzględnieniem ochrony przed zagrożeniem dla ludzi i 

zwierząt): …………………………………………………………………………………………….

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

opłata skarbowa przed odbiorem decyzji - 82 zł w kasie Urzędu Miasta Płocka lub na konto w PKO BP 
nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

...….………………………...

     (podpis Wnioskodawcy)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840 );
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu 
ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

Zgodnie z art.  13 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 „RODO”) informujemy,
że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku  o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uważanej
za agresywną zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;

6.   każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji
wniosku.


