
Mysłowice, dnia ………………………… 

 
………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

………………………………………………………………………. 
ulica, nr domu i lokalu 

………………………………………………………………………. 
kod pocztowy, miejscowość 

………………………………………………………………………. 
telefon kontaktowy     

Wydział Ochrony Środowiska  
Urzędu Miasta Mysłowice  
ul. Powstańców 1  
41-400 MYSŁOWICE 

 

WNIOSEK OS-08-01 

Proszę o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowlę (zaznaczyć właściwe) chartów rasowych lub 
ich mieszańców: 

1. rasa psa………………………………………………………………………………………………...................................... 

2. płeć:  suka,   pies……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. imię …………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

4. wiek: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. umaszczenie: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ewentualny sposób trwałego oznakowania: ………………………………………….………………………………. 

7. miejsce przetrzymywania psa, podać krótki opis miejsca przetrzymywania adres): 

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

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

 
OŚWIADCZENIE RODO 

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy                              

ul. Powstańców 1, 
2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245, adres  e-mail: 

m.patalag@um.myslowice.pl, 
3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na 

utrzymywanie/hodowlę (zaznaczyć właściwe) chartów rasowych lub ich mieszańców: 
4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych 

osobowych narusza przepisy 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, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów określonych w ustawie ustawy z dnia                    
z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie  

8. W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 

         

 

 
……………………………..…………………………… 

          Podpis wnioskodawcy 

mailto:m.patalag@um.myslowice.pl


 

Informacja o załącznikach: 
1. oświadczenie o znajomości przepisów art.53 ustawy prawo łowieckie, 
2. świadectwo lekarsko-weterynaryjne o stanie zdrowia psa oraz wyciąg z Polskiej Księgi 

Rodowodowej Psów Rasowych (kopia), oryginał dokumentu do wglądu 
3. oświadczenie o nie toczącym się postępowaniu sądowym w/s posiadania charta bez 

zezwolenia 
4. dowód wniesienia opłaty skarbowej 

 

Wniosek – nie podlega opłacie skarbowej. 

Opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia-decyzji wnioskodawca może uiścić 
gotówkowo w kasie Urzędu Miasta, w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00, we wtorek, środę i czwartek 
w godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00; ostatni dzień miesiąca w godz. 7:30-13:00 
lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta ING Bank Śląski 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055.  

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą. 

Wnioskodawca może zasięgnąć informacji pod nr tel. 575-001-992, lub bezpośrednio w siedzibie 
WOŚ przy ul. Strumieńskiego 5, II piętro, w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00, we wtorek, środę  
i czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00. 


