
……………….............................. 
(miejscowość, data). 

 
................................................................................................ 
(imię, nazwisko wnioskodawcy) 
 
................................................................................................. 
(adres zamieszkania) 
 
................................................................................................. 
(numer telefonu kontaktowego) 

 

Wójt Gminy Borowie 
 

ul. A. Sasimowskiego 2 
 

08-412 Borowie 
 

WNIOSEK 
 
o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli*lub utrzymanie* psa rasy uznawanej za agresywną 

 
Dane dotyczące psa: 
1. Rasa psa 
...................................................................................................................................................... 
2. Imię psa 
....................................................................................................................................................... 
3. Wiek psa 
....................................................................................................................................................... 
4. Płeć (suka/pies) 
....................................................................................................................................................... 
5. Numer rejestracyjny psa w Związku Kynologicznym ( rodowód, metryka) 
………………………………………………………………………………………………lub 
informacja o pochodzeniu psa 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
6. Sposób oznakowania psa ( czip/ tatuaż) 
...................................................................................................................................................... 
7. Miejsce, warunki i sposób utrzymania psa (mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj ogrodzenia) 

proszę podać w jaki sposób będzie zabezpieczony pies by nie stanowił zagrożenia dla ludzi lub zwierząt) 

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

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

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

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

(podpis Wnioskodawcy) 
 
*Niepotrzebne skreślić  
Załączniki:  

1. Rodowód/metryka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce  
2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej  
3. Aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie  

Uwaga:  
1) wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł (część IV ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze. zm.); 
 

2) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras 
psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) uznaje się psy rasy: 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 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Borowie z siedzibą przy                     

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie, adres e-mail: gmina@borowie.pl,                                      

tel. 25 685 90 70. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. 

 

3. Z Administratorem będzie można się skontaktować poprzez powołanego przez niego inspektora 

ochrony danych, pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail wskazany w pkt 1. 

 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO 

oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów RODO oraz na podstawie i w celach 

wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu innych ustaw na podstawie, których 

niezbędne jest podanie danych osobowych celem zadań zapisanych do realizacji zadań przez Gminę 

Borowie, w tym zadań zleconych z poziomu administracji centralnej. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań 

Administratora oraz obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. 

 

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

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,                      

a także prawo do przenoszenia swoich danych. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do 

usunięcia danych, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia 

wynikające z art. 17 ust.3, art. 20 ust. 3 i 4, art. 21 ust. 1 i 6 rozporządzenia UE.  

 

7. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych – Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa              

z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych będzie 

skutkowało niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy przez Urząd Gminy                 

w Borowiu. 

 

9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom z którymi Urząd 

Gminy w Borowiu zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom 

upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

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

w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza formę 

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych 

osobowych w tym danych szczególnych. 

 

 

 

 

       …………………………………………… 
       (data, czytelny podpis osoby zapoznającej się z informacją) 
 

mailto:gmina@borowie.pl

