
Wodzisław Śl., dnia   ………………….

Prezydent Miasta
Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl. 

W N I O S E K

o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywną.

I. Wnioskodawca:

1. Imię i nazwisko:             ..……………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania:       …………………………………………………………………….

II. Informacje o psie:

1. Pochodzenie psa (kserokopia rodowodu, metryki, w przypadku braku rodowodu określenie

hodowli, sposobu wejścia w posiadanie psa) …………………………………………………..

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

2. Rasa psa     …………………………………………………………………………………...

3. Wiek psa   …………………………………………………………………………………….

4. Płeć psa     …….……………………………………………………………………………...

5. Sposób oznakowania (jeżeli posiada oznakowanie)      …….…….. ……………………....

6. Miejsce, warunki i sposób utrzymywania psa:

a)  dom jednorodzinny, adres: ………………………………………………………………..

pow. ogrodu

 pow. wybiegu dla psa w ogrodzie

ogrodzenie:

- rodzaj

- wysokość

- materiał

- typ podmurówki

inne

b) budynek wielomieszkaniowy; adres: ……………………………………………………..
pow. mieszkania 



ilość pokoi
kondygnacja
inne

c) podać opis innych warunków i sposobu, w jakich będzie utrzymywany pies oraz w jaki sposób
będzie  zabezpieczony,  by  nie  stanowił  zagrożenia  dla  ludzi  lub  zwierząt:  …..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

                                                                                               ……………………………………… 
                                                                                                           (podpis wnioskodawcy)

     

- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną  wynosi 82,00 zł –
na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).  
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
nr konta: ING Bank Śląski 38 10 50 1070 1000 0023 1455 3385 (przelewem bankowym, na poczcie) lub bez
ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta. 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.    

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, obejmuje następujące rasy psów zgodnie z   Rozporządzeniem  Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 77, poz. 687)

1)  amerykański pit bull terrier;

2)  pies z Majorki ( Perro de Presa Mallorquin );

3)  buldog amerykański;

4)  dog argentyński;

5)  pies kanaryjski ( Perro de Presa Canario );  

6)  tosa inu;

7)  rottweiler;

8)  akbash dog;

9)  anatolian  karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

Klauzula informacyjna

Realizacja  obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami  art.  13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem danych jest  Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego reprezentujący Miasto Wodzisław
Śląski  oraz  Urząd  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego   z  siedzibą w Wodzisławiu  Śląskim (44-300),  przy ulicy
Bogumińskiej 4.



Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem ochrony
danych dostępnym pod adresem iod@wodzislaw-slaski.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą
złożyć  zapytanie  na  piśmie,  wskazując  formę  w  jakiej  oczekują  odpowiedzi  i  podając  dane  kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 
Adres do korespondencji:  Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie?
Przetwarzanie  odbywa się  w na  podstawie  art.  7  i/lub 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu  realizacji
uprawnień,  spełnienia obowiązków określonych  przepisami prawa lub jest  niezbędne do wykonania  zadania
realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której osoba, której dane
dotyczą jest stroną. 
Mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w określonym celu. W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz
zakresie wyrażonej zgody.

Podanie danych może być wymogiem:
- ustawowym,
- umownym.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Dane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,  dla którego
zostały  zebrane  lub  w okresie  wskazanym  przepisami  prawa.  Po  spełnieniu  celu  dla  którego  dane  zostały
zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie. 

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania. 

Jak cofnąć zgodę? 
Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo
nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma
wpływu  na  przetwarzanie  danych  do  momentu  jej  wycofania.  W  celu  wycofania  zgody  należy  wysłać
korespondencję  z wykorzystaniem  pisma  ogólnego  na  platformie  SEKAP/ePUAP  potwierdzonego  Profilem
Zaufanym  lub kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  albo  korespondencją  tradycyjną  na  adres  Urzędu
Miasta Wodzisławia Śląskiego opatrzoną własnoręcznym podpisem.

Gdzie  mogą  Państwo  wnieść  skargę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Urząd  Miasta
Wodzisławia Śląskiego?
Każda osoba,  której  dane  dotyczą,  ma prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba że takie
działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), a administrator
danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.


