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

................................................................................................
(imię, nazwisko wnioskodawcy)

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

.................................................................................................
(numer telefonu kontaktowego)

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na 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 i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

...........................................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
   1. Rodowód/metryka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce

2. Dowód zapłaty 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.  2018, poz. 1044);

2) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 28 kwietnia 2003 r. w spra-
wie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) za agresywne uznaje się psy rasy: amery-
kański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryj-
ski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek
kaukaski.

Burmistrz Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września



Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (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 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i  Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i
Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

2)  inspektorem  danych  osobowych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni  jest  Pani  Magdalena  Środoń,  e-mail:
iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i  art.
9 ust. 1 i ust. 2 lit. G ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie
obowiązujących przepisów,

4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym
wykazem akt organów i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma
charakter dobrowolny,

9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, gdy wymagają tego
przepisy prawa.


