
………………………………….. 

                                                                                                                                                                      (miejscowość, data) 

……………...........……………………………… 

(imię i nazwisko wnioskodawcy – właściciela psa) 

 

………………..........…………………………… 

 

…………………..........………………………… 

                  (adres zamieszkania) 

 

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

 

 

WNIOSEK 

 

Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) 

oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania 

i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 r. Nr 135 poz.909), proszę o wydanie zezwolenia 

na hodowanie/utrzymywanie* charta/chartów* lub mieszańca/mieszańców* charta. 

Dane psa/psów*: 

1. Rasa/mieszaniec* ………………………………………….......…………………………….................................…... 

2. Ilość i płeć ………………………………………………............................................…………............…………….. 

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

4. Umaszczenie ………………………………………………………………......…………………….............………… 

5. Sposób trwałego oznakowania/numer identyfikacyjny (jeżeli posiada) ……………………………............………… 

6. Adres stałego pobytu psa/psów* ............................................................................................................................ 

7. Opis miejsca oraz warunków utrzymywania psa/psów* (mieszkanie w bloku – powierzchnia w m
2
, 

dom wolnostojący, rodzaj i wysokość ogrodzenia, sposób zabezpieczenia – powierzchnia ogrodzonej posesji w m
2
) 

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

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

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

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

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

8. Mam możliwość zapewnienia/nie mam możliwości zapewnienia* psu/psom* warunków, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu 

hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. z 2010 Nr 135, poz.909),  

a w szczególności, że pies będzie/psy będą* hodowany/e/utrzymywany/e* bez uwięzi w obszarze ogrodzonym 

lub w pomieszczeniach z dostępem światła naturalnego. 

*niepotrzebne skreślić 

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

                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

- verte - 



 

 

Oświadczenia: 

 Oświadczam, że znane mi są przepisy art.53 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1173), dotyczące zakazu polowań z chartami i ich mieszańcami oraz odpowiedzialności karnej 

za złamanie tego zakazu: 

 kto poluje z chartami lub ich mieszańcami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art.53 pkt 2). 

Jestem świadom/a, że pies pozostawiony bez opieki traktowany jest jako pies kłusujący, a odpowiedzialność karną 

ponosi jego właściciel. 

 Oświadczam, że nie byłem karany/byłam karana za kłusownictwo oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie 

sądowe w związku z posiadaniem charta. 

 Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania/hodowania psa wykluczają możliwość niekontrolowanego 

opuszczenia miejsca stałego pobytu. 

                                                                                                                                                 

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

           (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

 Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia 82 zł.  

 

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. 

1. 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. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o  wydanie zezwolenia na hodowanie lub 

utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów art. 10 ustawy z dnia  

13 października 1995  r. Prawo łowickie oraz  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
5. 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.  

6. 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.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.  

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

9. 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) 

mailto:powiat@lodzkiwschodni.pl

