...................................................					Biskupiec, dnia ........................
/Nazwisko i imię/
...................................................
      /PESEL/
...................................................
      /Adres/
...................................................
   /Telefon/
............-.............  
      /Kod pocztowy/

Wójt Gminy Biskupiec


Wniosek

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jednolity tekst: (Dz. U. 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) zwracam się o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy ..........................................  zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne.

Informacja o posiadanym psie: 
1.Pochodzenie psa / Nazwisko i adres poprzedniego właściciela /
............................................................................................................................
2. Rasa  ....................................................................................
3. Data urodzenia psa: ......................................
4. Płeć: .................................
5. Sposób oznakowania / nr ident. ...............................................................................
6. Adres miejsca utrzymywania psa: ............................................................................
7. Opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa:
............................................................................................................................
............................................................................................................................


Oświadczenia :
1. Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania psa wykluczają możliwości niekontrolowanego opuszczenia miejsca stałego pobytu oraz dostęp osób trzecich.
2. Oświadczam, że znane mi są zasady i warunki zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy utrzymywaniu psa  dla zapewnienia  bezpieczeństwa dla ludzi.
3. Oświadczam, że pies został zaszczepiony p/wściekliźnie (w załączeniu kserokopia dokumentów).



.............................................
                                                                                   podpis wnioskodawcy                          

Opłata skarbowa – 82 zł.


Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) uprzejmie informuję, że:
	administratorem zebranych danych osobowych jest Urząd Gminy w Biskupcu Pomorskim, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec

dane będą przetwarzane w celu uzyskania zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
	dane nie będą udostępniane innym podmiotom, 
	podanie danych osobowych wynika z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt jednolity tekst : (Dz. U. 2013 r. poz., 856 j.t.)
	Wnioskujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst : Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)




