
Lesznowola, dnia ........................................ 
 
................................................................................................ 
(imię, nazwisko wnioskodawcy) 

 
................................................................................................. 
(adres zamieszkania) 

 

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

                                                                                       Wójt Gminy Lesznowola 
ul. Gminna 60 
05-506 Lesznowola 

 
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 psa (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) 

ZGODA 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nie obowiązkowych w zakresie nr telefonu w celu 
zawartym w niniejszym wniosku.  
 

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

                                                                                                  (czytelny podpis  Wnioskodawcy)  
 
* - dane nie obowiązkowe 

 
** - właściwe zaznaczyć 
 
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.  2022, poz. 2142 ze zm.); 

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



Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO  

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (tekst w języku 
polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60,                              
05-506 Lesznowola. Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,  
tel. (22) 757-93-40, fax. (22) 757-92-70, email: rodo@lesznowola.pl. 
 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: inspektor@lesznowola.pl, adres                    
do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60,                     
05-506 Lesznowola. 

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na utrzymanie psa rasy 
uznawanej za agresywną. 

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełniania przez administratora 
danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: ustawa z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.); ustawa z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych                
(Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.); rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 

 

5. Pan/Pani dane osobowe mogą zostać przekazywane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie 
na podstawie przepisów prawa tj.: (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy 
Lesznowola, sądy, administracja publiczna). 

 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane jedynie w czasie niezbędnym do ich 
przetwarzania oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia     
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, który okres wynosi 5 lat     
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 
 

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: prawo do żądania od administratora danych 
dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych    
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. 
 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego             
ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego 
naruszenia RODO. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania 
zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. 

 

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

 
…………………………………………………….. 

                                                                                                                   (data i podpis) 
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