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

 ..……….……………………………... 
   (adres, nazwa, siedziba posiadacza 
      lub prowadzącego hodowlę)

 Urząd Miasta Płocka

Wydział Kształtowania    
Środowiska

Oddział Ochrony Środowiska

 WNIOSEK

q o zarejestrowanie niżej wymienionych zwierząt*

q o wykreślenie z rejestru niżej wymienionych zwierząt*

1) Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli, jeśli jest inny niż 
podany wyżej:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...…..…

2) Załączniki:

qkopia zezwolenia na wwóz do kraju wydanego przez Ministra Środowiska tzw.: CIT
 lub

qkopia świadectwa wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii, potwierdzającego 
urodzenie zwierzęcia w hodowli w Polsce lub
qkopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku lub
q kopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia

*niepotrzebne skreślić 



Liczba zwierząt posiadanych lub hodowlanych:

L.p. Liczna
zwierząt

rejestrowanych

Nazwa gatunku
w języku

łacińskim i
polskim

Data i miejsce
urodzenia lub

wyklucia
zwierzęcia

Data wejścia
w posiadanie
zwierzęcia
oraz źródło

jego
pochodzenia

Płeć
zwierzęcia
( jeśli jest

możliwa do
ustalenia)

Opis trwałego
oznakowania
zwierzęcia,

jeśli jest
oznakowane

Cel
przetrzymywa

nia lub
prowadzenia

hodowli
zwierzęcia

1 2 3 4 5 6 7 8

…………………………...
        /podpis wnioskodawcy/

Opłata od  dokonania wpisu do rejestru zwierząt -  26,00 zł
Opłata od wydania zaświadczenia o wpisie – 17,00 zł
- wpłata gotówką w kasie Oddziału Podatków i Opłat lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka
 nr PKO BP 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Podstawa prawna:
art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142.), 
zgłoszenie zwierząt do rejestru jest obowiązkowe.

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 wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków,
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody;
4.  odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 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.


