
* niepotrzebne skreślić 

 
 

STAROSTA GRUDZIĄDZKI 
ul. Małomłyńska 1 
86 – 300 Grudziądz 

.............................................., dnia ................................... 
.........................................................................    

(imię i nazwisko, nazwa) 

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

 

......................................................................... 
(adres) 

 

 

.......................................................................... 
 (telefon) 

 
W N I O S EK 

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

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995  r. Prawo łowieckie  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę / 
utrzymywanie* chartów rasowych / mieszańców*: 

 
INFORMACJE O POSIADANYM PSIE 

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

2. Rasowy – Mieszaniec * 
3. Nazwa psa (imię): 

............................................................................................................................................... 
4. Płeć: pies – suka * 
5. Data urodzenia:  

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

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

............................................................................................................................................... 
8. Adres pobytu psa:  

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

9. Opis miejsca/warunków, w jakich przebywać będzie pies: ................................................... 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 
 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

• nie byłem/am* karany/a za kłusownictwo oraz że nie toczy się przeciwko mnie 
postępowanie sądowe w związku z posiadaniem chartów rasowych lub ich 
mieszańców; 

• znane mi są przepisy art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie 
dotyczące zakazu polowania z chartami lub mieszańcami, w tym odpowiedzialność 
karna za złamanie tego zakazu:  

− kto poluje z chartami lub ich mieszańcami, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 5, 
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− kto nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny 
podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat; 

• jestem świadomy/a, że pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie jako pies 
kłusujący, a odpowiedzialność karną ponosi właściciel;  

• zapewniam chartowi rasowemu /mieszańcowi*: 
- codzienne korzystanie z ruchu odpowiedniego do wieku i stanu fizjologicznego, 
 - możliwości schronienia przez zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, 
 - karmę odpowiednią do masy ciałka, wieku i stanu fizjologicznego, 
 - dostęp do świeżej wody, 
 - opiekę lekarsko-weterynaryjną; 

• charta rasowego/mieszańca* hoduję  i utrzymuję bez uwięzi:  
 - w obszarze ogrodzonym 
 - w pomieszczeniach; 

• chartowi rasowemu/mieszańcowi* zapewniam w pomieszczeniu dostęp do światła 
naturalnego; 

• pomieszczenie oraz ogrodzenie dla charta rasowego/mieszańca* odpowiednio 
zamykam lub grodzę w sposób uniemożliwiający wydostanie się; 

• chart rasowy/mieszaniec* został zaszczepiony przeciw wściekliźnie. 

 

 
 

................................................................... 
 (czytelny podpis właściciela psa) 

 
Załączniki: 
1. Dowód wpłaty opłaty skarbowej,  
2. Oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo oraz znajomości przepisów prawa łowieckiego w części 

dotyczącej zakazu polowań z chartami i znajomości przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi w sprawie warunków hodowli i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców 
 z dnia 5 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 135 poz. 909), 

3. Świadectwo lekarsko weterynaryjne o stanie zdrowia psa. 
4. Kopia metryki lub rodowodu psa. 
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Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym  w Grudziądzu, 

klauzula informacyjna (RODO) 

 

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 
119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą  

w Grudziądzu przy ul. Małomłyńskiej 1, 86- 300 Grudziądz;  

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych Pana Dawida Banasiak, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: e-mail: inspektor@powiatgrudziadzki.pl  

w sprawach związanych z ochroną danych;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu/celach realizacji zadań Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu wynikających z przepisów prawa, zawartych umów i udzielonych zgód.  

4. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów RODO:  

a) art. 6 ust 1 pkt a.) wyrażonej zgody na przetwarzanie danych;  

b) art. 6 ust 1 pkt e) realizujący działania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi.   

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych  w celu określonym w pkt.3 odbiorcami danych mogą być:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne działające na podstawie 

przepisów prawa;  

b) podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.   

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów 

zawartych w punkcie 3, a po tym czasie zgodnie z okresem oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo 

łowieckie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173).   

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje 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;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby  

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia  

tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym  

w Grudziądzu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane 

nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych jeśli takie działania będą mieć 

miejsce zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny.  

 
…………………………………..……………..……. 

czytelny podpis wnioskodawcy 

 


