
 

 

………………………. dnia ...............................r.  
.......................................  
imię i nazwisko  

....................................... 
ulica, nr domu  

.......................................  
kod, miejscowość, gmina  

Starosta Legnicki 
Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Plac Słowiański 1 
59-220 Legnica  
 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA HODOWANIE  

LUB UTRZYMYWANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW  
  
  
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na:  
a) hodowanie* b) utrzymywanie* (* należy odpowiednio podkreślić) charta 
 
2. Opis psa  

a) płeć: 

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

b) nazwa i przydomek hodowlany, rasa: 

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

c) data urodzenia: 

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

d) umaszczenie: 

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

e) nr tatuażu lub mikroprocesora i miejsca jego umieszczenia:  

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

f) znaki szczególne (ewentualnie zdjęcie):  

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

g) miejsce hodowania/utrzymywania psa:  

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

h) metryka nr: 

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

i) rodowód nr: 

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



 

 

j) data ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie: 

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

 
3. Załączniki: kserokopia metryki lub rodowodu psa, kserokopia zaświadczenia o 
numerze i miejscu umieszczenia mikroprocesorowa lub tatuażu, kserokopia 
zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie - ważne 1 rok, opłata skarbowa 
 
4. Oświadczenia  
 
1. Oświadczam, że znane mi są przepisy art. 53 ustawy z dnia 13 października 
1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168) dotyczące zakazu polowań z 
chartami i ich mieszańcami oraz odpowiedzialności karnej w razie złamania zakazu: - 
kto poluje z chartami i ich mieszańcami podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 
(art.53. pkt.2), - kto nie będąc uprawniony do polowania wchodzi w posiadanie 
zwierzyny podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art.53 pkt.6).  
 
 
2. Jestem świadom(a), ze pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie jako pies 
kłusujący i może zostać odstrzelony, a odpowiedzialność karną ponosi właściciel.  
 
 

data : .............................     ...........................................................  
  

podpis wnioskodawcy  

  
 Odbiór odpowiedzi nastąpi:  
za pośrednictwem poczty1 / lub w Wydziale Ochrony Środowiska1 (pok. 333, III 
piętro) 
 
UWAGI  
1. W przypadku zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa - 

zaświadczenie wygasa.  
2. Opłata skarbowa za ZEZWOLENIE wynosi: 

- 82 zł – hodowla/utrzymanie przez osoby fizyczne, 

- 616 zł – hodowla/utrzymanie przez prowadzących działalność gospodarczą., 

 Podstawa prawna  

1. Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U.2020.1683 t.j. z 
dnia 30 września 2020 roku).  
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
warunków i sposobu hodowania utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców 
(Dz.U.2010.135.909 z dnia 26 lipca 2010 roku).  
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 18 lutego 2020 roku).  
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j. z dnia 8  
września 2020 roku). 

 
1 niewłaściwe skreślić 



 

 

 
Klauzula RODO 
 
Zgodnie z 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), 
informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Legnicki – Starostwo Powiatowe 
w Legnicy z siedzibą przy placu Słowiańskim 1, 59-220 Legnica, adres e-mail: starosta@powiat-
legnicki.eu, tel.: 76/ 72-43-560. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez adres e-mail: 
iod@powiat-legnicki.eu lub tel.: 76/ 72-43-429. 
3.  Dane będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(art.6 ust.1 lit. c RODO) lub wykonywania zadania realizowanego  
w zakresie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 
(art.6 ust.1 lit. e RODO) w związku z realizacją spraw określonych  
w szczególności w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom: 
a) podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa,  
b) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora,  
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji 
odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3 i zgodnie z kategorią archiwalną sprawy 
określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści danych,  
b) prawo do sprostowania danych,  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
d) prawo do sprzeciwu. 
(Dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z 
przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa 
dotyczących np. archiwizacji)  
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody  
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy  
w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Przy czym podanie danych jest: 
a) obowiązkowe, jeżeli zostało to określone w przepisach prawa, 
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu zawarcia umowy. 
 9. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych. 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  
w formie profilowania. 
 
 

data : .............................     ...........................................................  
  

podpis 


