
Białobrzegi, ……………………………….. 

 

………………………………………………… 
                                                  Imię i nazwisko  

………………………………………………… 
                                                        Adres 

………………………………………………… 
                                                        Adres 

………………………………………………… 
                                                      Telefon 

 

Wójt Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

 

 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA/PSÓW* RASY UZNANEJ ZA 

AGRESYWNĄ 

 

I. Dane psa/psów*:  

- rasa ………………………………………………………………………………………………… 

- liczba zwierząt ………………………………………………………………………...................... 

- oznakowanie poszczególnych osobników (tatuaż, czip) ………………………………….............. 

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

- pochodzenie psa/psów* (numer rejestracyjny w Związku Kynologicznym - metryka, rodowód, lub 

nazwisko i adres poprzedniego właściciela) ……………………………………………………. 

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

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

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

- adres miejsca przebywania psa/psów* ……………………………………………………………. 

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

II. Opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (mieszkanie  

w bloku, dom wolno stojący, rodzaj ogrodzenia)………………………………………………………………… 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
*- niepotrzebne skreślić 



Załączniki: 

1. kopia/kopie * rodowodu/rodowodów * lub metryki/metryk * psa/psów *,  

2. kopia/kopie dokumentu/dokumentów potwierdzających zaszczepienie przeciw 

wściekliźnie, 

3. dowód zapłaty opłaty skarbowej. 
 

 

 

Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania psa wykluczają możliwości niekontrolowanego 

opuszczenia jego miejsca stałego pobytu. 

2. Oświadczam, że znane mi są warunki i sposób utrzymywania psa, które nie stanowią zagrożenia dla 

ludzi lub zwierząt. 

3. Oświadczam, że pies został zaszczepiony przeciw wściekliźnie – w załączeniu kserokopia 

dokumentów. 

 

 

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

Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

(przetwarzanie danych w związku z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na 

utrzymywanie psa/psów rasy uznanej za agresywną) 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO), podaje 

się do wiadomości następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi reprezentowana przez Wójta Gminy 

Białobrzegi. 

Dane kontaktowe administratora: 

Urząd Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20 

Adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: 

a) listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach, 

b) telefonicznie 17 224 03 52, 

c) na adres e-mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 

 związanych z przeprowadzeniem postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na utrzymywanie 

psa/psów rasy uznanej za agresywną. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 

       art. 6 ust. 1 lit. C i e RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom: 

służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym  

i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny  

w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych 

przepisach. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa.  

9. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 
 

 

Potwierdzam zapoznanie się z w/w informacjami: 

 

 …………………………………………………… 

 data i czytelny podpis 

mailto:urzad@gmina-bialobrzegi.pl
mailto:k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl

