
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

(adres Wnioskodawcy)

Starosta Łowicki 
ul. Stanisławskiego 30 
99-400 Łowicz

Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów
rasowych lub ich mieszańców

Proszę o wydanie zezwolenia na hodowanie / utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 
zgodnie z poniższymi danymi.

Informacje o posiadanym psie:

1. Pochodzenie psa (nazwisko, imię i adres poprzedniego właściciela psa):..................................................

2. Chart rasowy..........................................................................(nazwa rasy) / mieszaniec *

3. Nazwa psa (imię):.........................................................................................................................................

4. Płeć: pies/suka *..............................................................................................................

5. Data urodzenia:............................................................................................................................................

6. Maść:............................................................................................................................................................

7. Numer trwałego oznakowania (o ile posiada):............................................................................................

8. Znaki szczególne:.........................................................................................................................................

9. Adres pobytu psa: ...........................................................................................................

(u posiadacza / w miejscu utrzymywania / w miejscu prowadzonej hodowli)

10. Opis miej sca/warunków, w j akich przebywać będzie pies..............................................

11. Dokumenty dołączane do niniejszego wniosku: .............................................................

12. Inne informacje..................................................................................................................

*Niepotrzebne skreślić

Podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
- Kopia rodowodu lub metryki
- Oświadczenie o zakazie polowania z chartami
- Oświadczenie o niekarolności za kłusownictwo
- Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w kwocie 82,00 zł

Oświadczenie dotyczące danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) 
-  dalej zwanym „Rozporządzeniem”:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki, z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 

99-400 Łowicz.



2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: 
Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) oraz aktów wykonawczych do w/w 
ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

4. Państwa dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i kancelaryj nej, j ednolitego rzeczowego 
wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., 
Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140).

6. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych 

państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 

obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 
Konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.

(data i podpis)

mailto:iod@powiatlowicki.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinrqguytg


(miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

(miejsce urodzenia)

(nr PESEL)

Oświadczenie

Oświadczam, że znane mi sa przepisy art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995r. 
Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), dotyczące zakazu polowań z chartami lub ich 
mieszańcami oraz odpowiedzialności karnej za złamanie tego zakazu:

— kto poluje z chartami lub ich mieszańcami podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 
(art. 53 pkt 2),

— kto nie będąc uprawnionym do polowania, wchodzi w posiadanie zwierzyny podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 53 pkt 6).

Jestem świadom, że pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie jako pies kłusujący, 
a odpowiedzialność karną ponosi jego właściciel.

Oświadczenie niniejsze stanowi załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na 
posiadanie chartów i ich mieszańców, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo łowieckie.

(data i czytelny podpis właściciela psa)

Oświadczenie

Oświadczam, że nie byłem karany za kłusownictwo oraz że nie toczy się przeciwko 
mnie postępowanie sądowe w związku z posiadaniem charta.

Niniejsze oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na 
posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, zgodnie 
z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683).

(data i czytelny podpis właściciela psa)

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinrqguytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinrqguytg

