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Siedlce,........................

PREZYDENT MIASTA
SIEDLCE
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
A

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko
Ulica/Plac*

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie oraz Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania
i

utrzymywania

chartów

rasowych

oraz

*

ich

mieszańców

proszę

o

wydanie

zezwolenia

na utrzymywanie /hodowanie charta/chartów lub mieszańca charta/mieszańców chartów*

B

*

INFORMACJA O POSIADANYM PSIE/PSACH*

Pochodzenie psa/psów* (metryka, rodowód, nazwisko i adres poprzedniego właściciela):

Rasa psa/psów* (mieszaniec o pokroju):

a) .....................................

b) .................................

Data urodzenia psa/psów*:

a) .....................................

b) .................................

Płeć:

 pies

 suka

Sposób oznakowania psa/psów*/ nr ident.:

 mikroprocesor .......................................................
 tatuaż ..................................................................

Adres miejsca utrzymywania psa/psów:

Opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa/psy*:
a.

powierzchnia mieszkania ………………. m 2,

c.

kojec ……………… m2,

b. buda ……………… m2,
d. wybieg……………… m2,
2

e.

powierzchnia ogrodzonej posesji ……………… m ,

f.

rodzaj i wysokość ogrodzenia…………………………………………………………….………………..… m.

/* niepotrzebne skreślić/

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA
UTRZYMANIE/HODOWANIE CHARTA RASOWEGO
LUB JEGO MIESZAŃCA

KI-154-122
F-01
Strona: 2
Stron: 3

Wydanie:1

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za kłusownictwo oraz, że nie toczy się przeciwko mnie
postępowanie w związku z posiadaniem charta.
2. Oświadczam, że znane są mi przepisy art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm) dotyczące zakazu polowań z chartami
i ich mieszańcami oraz, że zostałem/am poinformowany/a o odpowiedzialności karnej za złamanie
tego zakazu:
- kto poluje z chartami lub ich mieszańcami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 53,
pkt 2 cyt. ustawy),
- kto nie będąc uprawnionym do polowania, wchodzi w posiadanie zwierzyny podlega karze
pozbawienia wolności do lat 5 (art. 53, pkt 6 cyt. ustawy).
Jestem świadom/a, że pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie jako pies kłusujący,
a odpowiedzialność karną ponosi właściciel.
3. Oświadczam, że psu zostaną zapewnione warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 135, poz. 909) w sprawie
warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców,
a w szczególności, że zwierzę będzie hodowane/utrzymywane bez uwięzi w obszarze ogrodzonym
lub w pomieszczeniach z dostępem światła naturalnego.

………….............................................
(czytelny podpis właściciela i data)

Wyrażam zgodę, aby moja dana osobowa w zakresie obejmującym: numer telefonu
była przetwarzana przez Urząd Miasta Siedlce w celu ustalenia daty wizji lokalnej
oraz poinformowania o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku.
Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez pisemny wniosek.

………….............................................
(czytelny podpis właściciela i data)

Załącznik:
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – 82 zł.
Nr konta dla opłaty skarbowej
ING Bank Śląski SA o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 zwanego „RODO” informuję o zasadach przetwarzania danych
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym
jest Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miasta Siedlce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Siedlce, za pomocą adresu
iod@um.siedlce.pl lub telefonicznie na numer (025) 7943757.
3.Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Siedlce przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 61 § 1, § 4 i § 5 ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), dalej jako: k.p.a. oraz art. 10 ust. 1
oraz ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.).
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, to jest w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia
zezwolenia w sprawie hodowania lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być: a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa; b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Siedlce przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Siedlce.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4,
a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 ust. 1 i 2 RODO) nie przysługuje
Pani/Panu z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
w przedmiotowym postępowaniu jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. Prawo do przenoszenia danych
(art. 20 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść wskazanej normy. Prawo do sprzeciwu
(art. 21 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść wskazanej normy.
8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Siedlce
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa (tj. art. 61 § 1 oraz art. 61 § 4 k.p.a.).
10.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

