
Łódź, dnia…………………….. 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
Imię, nazwisko, adres 

Starosta Łódzki Wschodni 
Starostwo Powiatowe w Łodzi 
Wydział Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa 
 
 
 

WNIOSEK 
O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU*/WYKREŚŁENIE Z REJESTRU* ZWIERZĄT (dotyczy płazów, 
gadów, ptaków lub ssaków) ORAZ WYDANIE WYPISU Z REJESTRU* 
 
 

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 
916) proszę o dokonanie wpisu do rejestru*/wykreślenie z rejestru* niżej wymienionych 
zwierząt, których przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie 
przepisów prawa Unii Europejskiej 

Wypełnia Starostwo Powiatowe w Łodzi: 
Na podstawie niniejszego wniosku dokonano wpisu do rejestru*/wykreślenie z rejestru*: 
1) liczba porządkowa ................................................................................................................  
2) data dokonania wpisu*; zmiany danych wpisanych do rejestru* lub wykreślenia z 
rejestru* ....................................................................................................................................  

 
3) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
4) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
5) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowlanych: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
6) nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
7) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
8) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia:  
 
………………………………………………………………………………………….. 



9) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia:  
 
………………………………………………………………………………………….. 
10) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
11) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
12) numer i datę wydania1: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo: 

 
…………………………………………………………………………………………… 

b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego 
urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia 
 
………………………………………………………………………………………….. 

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załączyć należy kopię dokumentu o którym mowa 

w pkt 12. 

13) Powód wykreślenia z rejestru (śmierć zwierzęcia, sprzedaż, przekazanie, inne):  
Uwaga: należy załączyć kopię wpisu do rejestru. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

………………………………. 
podpis składającego wniosek 
 
 
 
 
 

Załączniki: 

• potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 26 zł za dokonanie wpisu  
do rejestru zwierząt 

• dokumenty wymienione w pkt 12 
  

                                       
* niepotrzebne skreślić 
 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – 
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni.  
Obsługę organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3, tel. 42 633 
71 91, adres email powiat @lodzkiwschodni.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
poprzez email iod@lodzkiwschodni.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o  rejestrację posiadania 

zwierząt objętych ochroną, podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów art. 64 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, 

przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany 

w przepisach o archiwizowaniu danych. Oznacza to, że dane osobowe mogą podlegać brakowaniu, 

po upływie obowiązującego dla nich okresu przechowywania zależnie od kategorii archiwalnej danej 

sprawy.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia 

wniosku.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

10. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w naszym urzędzie narusza 

przepisy prawa 

 
 

 
Zapoznałam/em* się z powyższą klauzulą  
 

……………………………………….. 
(data, podpis) 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

 

 

mailto:powiat@lodzkiwschodni.pl

