
........................ ............. dnia ...............

Starostwo Powiatowe w Łęczycy Wydział 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

WNIOSEK
o wpis do rejestru / wykreślenie z rejestru*) roślin i zwierząt podlegających 

ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych

na  podstawie  art.64  ust.  l  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.U.Nr92  poz.880  z  późn.  zm.)  w  związku  z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa
określonych roślin i zwierząt (Dz. U.Nr39. poz.357)

1. imię, nazwisko i adres zamieszkania i siedzibę posiadacza lub prowadzącego 
hodowlę:        .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...................... .

2. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli:     
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

3. liczba zwierząt posiadanych lub 
hodowanych: ................................................................................. .     

4. nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim (jeżeli polska nazwa istnieje): 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.

5. data, miejsce urodzenia lub wyklucia 
zwierzęcia: .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................. .

6. data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .

7. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia:
....................................................................................................................................... . 

8. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli  jest 
oznakowane: .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...................... .

9. cel  posiadania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................



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

10. numer i datę wydania / w załączeniu kopia dokumentu:               

a) zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub*)

b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku lub*)

c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii 
potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli albo*)

d) innego dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia 
zwierzęcia*) ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................... .

*) niepotrzebne skreślić

       Świadom(a) odpowiedzialności karnej z art.233 kodeksu karnego, którego za składanie nieprawdziwych
zeznań  przewiduje karę pozbawienia wolności do 3 lat, a ponadto świadom(a) celu składania zeznań, oświadczam że
dane zawarte we wniosku są zgodne z rzeczywistością. 

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

                   data                                                                                                                  podpis Wnioskodawcy

Opłata skarbowa – 26 zł.

Uwaga:   

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju
lub wywozu za granicę, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty bądź śmierci.                                                     
Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 
dni, licząc od dnia powstania obowiązku. 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), Starosta Powiatu Łęczyckiego spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu 
poniższej dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Starosta Łęczycki, Pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel: 243887200, fax: 247213217, e-mail: 
sekretariat@leczyca.pl .
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl.

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest prowadzenie rejestru dotyczącego 

wpisu do rejestru / wykreślenie z rejestru*) roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów 

międzynarodowych.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa: ustawa z dnia  
16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz.U.Nr92 poz.880 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa
określonych roślin i zwierząt (Dz. U.Nr39. poz.357).
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje  Państwu  prawo  do  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących
praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego 
przetwarzania nie występuje profilowanie.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

………………………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis osoby lub osób informowanych)


