
.........................................................                                    ......................  dnia...........................

  (imię i nazwisko wnioskodawcy)                       (miejscowość)

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

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

         (adres zamieszkania)

..........................................................
                (nr telefonu)

  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA 

NA HODOWANIE / UTRZYMYWANIE 
CHARTÓW RASOWYCH/ICH MIESZAŃCÓW

Proszę o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie* psa rasy chart/mieszańca psa
rasy chart*.

Wniosek swój uzasadniam następująco:
…………………….................................................. .............................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Do wniosku załączam: 
1. Rodowód charta - w przypadku psa rasowego lub oświadczenie w przypadku mieszańca psa

rasy chart.
2. Książeczkę zdrowia psa - do wglądu.
3. Oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa do celów łowieckich.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zezwolenia w wysokości  82 zł, należnej

na  podstawie  części  III  pkt  44  ppkt  2  załącznika  do  ustawy  
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej- z dopiskiem „Opłata skarbowa od wydania
zezwolenia” na rachunek bankowy: 

Gmina Miasto Płock

13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 

...................................................................
                                                                                                  (podpis wnioskodawcy)    
*niewłaściwe skreślić



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
9  ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych "RODO" informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, ul. Stary 
Rynek 1,
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – iod@plock.eu,
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na hodowanie/ utrzymanie 
chartów rasowych / ich mieszańców  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 
r. Prawo łowieckie oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w
sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich 
mieszańców
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5. dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat, kategoria archiwalna BE5.
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, 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  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może  skutkować
odmową wydania zezwolenia.



......................................................… ............................  dnia...……........

  (imię i nazwisko właściciela psa)                    (miejscowość)

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

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

         (adres zamieszkania)

..........................................................
                (nr telefonu)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

OŚWIADCZENIE

Występując do Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na  hodowanie/utrzymywanie*  charta/chartów*  lub  mieszańca  charta/mieszańców
chartów*  -  na  podstawie  art.  10  ustawy  z  dnia  13  października  1995  r.  Prawo
łowieckie oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010
r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz
ich mieszańców

oświadczam

iż, nie będę używał (-a) posiadanego (-nych) psa/psów* do celów łowieckich.

Jestem  świadomy  (-a)  odpowiedzialności  za  nieprzestrzeganie  zakazu
polowania z chartami lub ich mieszańcami, określonej w art. 53 pkt 2  w/w ustawy.

                                                            ……………………………………
                                                                                     (podpis właściciela psa)

* Niepotrzebne skreślić



Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, ul. Stary 
Rynek 1,
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – iod@plock.eu,
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na hodowanie/ utrzymanie 
chartów rasowych / ich mieszańców  zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 13 października 1995
r. Prawo łowieckie oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w
sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich 
mieszańców
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5. dane osobowe przechowywane będą do momentu zgłoszenia zakończenia hodowania charta.
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8.  podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może  skutkować
odmową realizacji wniosku.
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