
              ……..……….., dnia .................................. 

WNIOSEK 

o wpis do rejestru zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE 

(na podstawie art.64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614.) 

UWAGA! Do wniosku należy załączyć kopię dokumentu na podstawie  którego rejestruje się zwierzęta, potwierdzoną przez sprzedawcę oraz dowód opłaty skarbowej 
Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru – 26,00 zł       
                    

           ….......................................................................................... 
              (podpis składającego wniosek) 

1. Organ rejestrujący: 

                              Starostwo Powiatowe w Kraśniku 

             ul. Al. Niepodległości 20 

23-204 Kraśnik 

2. Nr wniosku (wypełnia pracownik Urzędu): 

3. Imię i nazwisko / nazwę posiadacza lub prowadzącego hodowlę  

 

4. Adres / siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę 

 

 

5. Adres miejsca przetrzymywania lub prowadzenia hodowli: 

 

6.Opis gatunku: 

Lp. 

Nazwa gatunkowa  

w języku łacińskim  

(w polskim jeżeli 

istnieje) 

Liczba zwierząt 

posiadanych lub 

hodowanych 

Data, miejsce 

urodzenia 

 lub wyklucia 

 Data wejścia  

w posiadanie 

zwierzęcia oraz 

źródło jego 

pochodzenia 

Płeć zwierzęcia 

(jeżeli jest 

możliwa  

do ustalenia 

Opis trwałego 

oznakowania 

(jeżeli istnieje) 

Cel  

przetrzymywania 

lub prowadzenia 

hodowli 

Zezwolenie na import do kraju albo 
zezwolenie na schwytanie w środowisku albo 

dokument powiatowego lekarza weterynarii 

potwierdzający urodzenie 
 w hodowli albo innego dok. stwierdzającego 

legalność pochodzenia  

Rodzaj dokumentu 

Nr Data 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

       

  

 
 

 

       

          

 



 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kraśnicki z siedzibą: 23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e:mail: abi@powiatkrasnicki.pl, adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kraśniku,  

23-204 Kraśnik, Al. Niepodległości 20, 

3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawnego art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) w celu wydania dokumentu rejestracyjnego oraz w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie przepisu prawnego 

– art. 6 ust. 1 lit. A RODO.  

4) Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/ Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie / Rozdział III RODO – Prawa osoby, której dane dotyczą szczegółowo określa zasady, kiedy Pani/ Panu wymienione prawa 

przysługują/, 

7) ma Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie dobrowolne,  

9) Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
              data, czytelny podpis  

 

 

mailto:abi@powiatkrasnicki.pl

