
Nowy Sącz, dnia ................................... 
…………………………… 
(imię i, nazwisko wnioskodawcy) 

 
…………………………… 
(adres wnioskodawcy) 
 
…………………………… 
(telefon kontaktowy) 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 
Wydział Ochrony Środowiska 

ul. Jagiellońska 33 
33 – 300 Nowy Sącz 

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na 

hodowanie lub utrzymywanie 
chartów rasowych lub ich mieszańców 

 

na podstawie art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  
wnoszę o wydanie zezwolenia na  

hodowanie* - utrzymywanie* chartów rasowych* lub ich mieszańców* 
 
Cel (utrzymywanie, hodowla) ................................................................................................. ................. 
 
Rasa (mieszańce ras) …………………………………………………………………………….……... 
 
Ilość zwierząt ....................……………………………………………………………………….……... 
 
Adres miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa(psów) …………………………………..... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opis warunków (obszar ogrodzony - rodzaj ogrodzenia, sposób zamknięcia; pomieszczenie; dostęp do światła, 
możliwość codziennego korzystania z ruchu, schronienia przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, 
dostęp do wody, odpowiednia karma, opieka lekarsko weterynaryjna) 
 
.…………………………………………………………………………………………………….…….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uzasadnienie:.…………………………………………………………………………………………… 
 
............................................................................................................................................……………… 
 
……………………………......…………..………………….……………………………..……………. 
 
Załącznik – dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł 
 
        ………………………………………… 
         Podpis wnioskodawcy 

 

Oświadczenie  
 

Oświadczam, że nie byłem karany za kłusownictwo. 
Oświadczam, że pies nie będzie używany do polowania. 
 
        ………………………………………… 
         Podpis wnioskodawcy 

* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia 
postępowania administracyjnego. 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego w dalszej części  RODO, 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowosądecki. Możecie Państwo 

kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję do Starostwa Powiatowego w 

Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, lub telefonicznie pod numerem:  +48 18 

41 41 600, bądź wysyłając maila na adres: powiat@nowosadecki.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl, tel.: +48 18 41 41 820. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach prowadzenia postępowania 

administracyjnego dotyczącego w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postepowania administracyjnego. Państwa dane mogą być przetwarzane w ramach kontaktu z 

nami oraz w innych celach, o ile wyrazicie Państwo na to zgodę. 

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje informacje identyfikujące osoby: PESEL, imiona, 

nazwisko, nazwisko rodowe, obywatelstwo, datę urodzenia, miejsce urodzenia, dane adresowe i 

teleadresowe, dane wydanych dokumentów tożsamości, informacje o nauce, zatrudnieniu, 

numery rachunków bankowych. W szczególnych przypadkach wymienionych w prawie, mogą być 

przetwarzane informacje o stanie zdrowia, nałożonych sankcjach, karach i zakazach. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Państwa dane osobowe mogą 

być udostępniane lub możemy powierzyć ich przetwarzanie. Do wglądu lub odbioru Państwa 

danych osobowych upoważnione są podmioty na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Na 

uzasadniony wniosek mogą być to organy administracji publicznej, organy ścigania (Policja, 

Prokuratura), sądy administracyjne, sądy powszechne. Występują sytuacje, w których Państwa 

dane osobowe przetwarzają w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). W takich przypadkach zawarte 

umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z postanowieniami RODO. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, które 

wymieniliśmy w punkcie trzecim. Okres przechowywania danych uzależniony jest od obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W pozostałych przypadkach będziemy 

przetwarzać dane w okresie od wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do treści danych, 

• prawo do sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

• prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych, przepisy prawa regulujące tryb i okres przechowywania dokumentacji 

muszą przewidywać możliwość realizacji takiego żądania. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, bądź wynika z przepisu prawa. Brak wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych w określonych celach uniemożliwi korzystanie z niektórych usług.  

10. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym do profilowania. 

 

mailto:tczerniec@nowosadecki.pl

