
Kozienice, dnia ........................................ 
………………………………………………………………..…… 
(imię i nazwisko)  

……………………………………………………………………… 
(adres)  

……………….........………......................................... 
(telefon kontaktowy)  

Burmistrz Gminy Kozienice 
ul. Parkowa 5 
26-900 Kozienice 
 

Wniosek 
Proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli / utrzymywanie* psa / psów*  

rasy uznawanej za agresywną 
 

Dane dotyczące psa / psów*: 

1. Rasa1): …………………………………………………………………………………………..………………… 

2. Liczba zwierząt: ……………… szt., w tym: psów: ……………… szt., suk: …………… szt. 

3. Oznakowanie poszczególnych osobników (tatuaż, czip): ………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

5. Adres miejsca przebywania psa / psów*: ………………………..………………………………………………………….… 

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

6. Opis miejsca i warunków utrzymywania psa / psów*: …………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania psa (psów) wykluczają możliwości niekontrolowanego 
opuszczenia miejsca stałego pobytu oraz dostęp osób trzecich. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
w celu wydania zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa (psów) rasy uznawanej 
za agresywną, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
 

 

………………………………..………. 
(czytelny podpis) 

Załączniki: 
1. Dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

 
* Niepotrzebne skreślić 



 
 

1) Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: 

 amerykański pit bull terier, 
 pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 
 buldog amerykański, 
 dog argentyński, 
 pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 
 tosa inu, 
 rottweiler, 
 akbash dog, 
 anatolian karabash, 
 moskiewski stróżujący, 
 owczarek kaukaski. 
 
 
 

  



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, późn. zm.) Burmistrz Gminy Kozienice 
informuje, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Burmistrz Gminy Kozienice  
Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5 
Tel. 48 6117100 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kozienice.pl. 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa (psów) rasy uznawanej za agresywną. 

2. Będziemy przechowywać dane osobowe w okresie niezbędnym do załatwienia Państwa sprawy. 
Ponadto przechowujemy Państwa dane w celach archiwalnych w terminie wymaganym 
przepisami prawa. Państwa dane możemy jednak przetwarzać dłużej w sprawach, w których nie 
doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego lub termin ten uległ wydłużeniu, 
a przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu, dla którego zebraliśmy Państwa dane.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia. 
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach 
przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych. 

 wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

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

(miejscowość, data)                                                                                                   (czytelny podpis) 
 
 
 
 
 

mailto:iod@kozienice.pl

