
Leszno, dnia ……..………………………. 

………………………………………………………….. 

      (nazwisko imię wnioskodawcy) 

………………………………………………………….. 

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

tel. ……………………………………………………. 

WÓJT GMINY LESZNO 

AL. WOJSKA POLSKIEGO 21 

05-084 LESZNO 

 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 

na podst. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. nr 111, poz.724 z poźn. zm. ) 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

1.  Informacje na temat psa: 

➢ Pochodzenie ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ Rodowód ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

➢ Wiek …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Płeć …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

➢ Sposób oznakowania …………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Znaki szczególne ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że miejsce i warunki w jakich utrzymuję psa/-y, zapewniają pełne bezpieczeństwo dla ludzi 

i innych zwierząt. 

 

 

……………………………………………………………………… 

                                                                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Wymagane załączniki: 

1. Kserokopia metryki psa 

2. Potwierdzenie nadania opłaty skarbowej* 

 

*opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł, należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Lesznie, Bank Spółdzielczy  

w Sochaczewie numer 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010. 

 

Rasy  psów  uznawanych  za  agresywne: 1) Amerykański pit bull terrier , 2) Pies z Majorki  (Perro de Presa 

Mallorquin) ,3)  Buldog  amerykański  ,  4)  Dog  argentyński  ,  5) Pies kanaryjski  (Perro  de  Presa  Canario ),  6)  

Tosa inu , 7) Rottweiler , 8) Akbash dog , 9) Anatolian karabash , 10) Moskiewski stróżujący ,   11) Owczarek 

kaukaski . 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy  
Leszno z siedzibą w Lesznie kod pocztowy  05 - 084, Aleja Wojska Polskiego 21 w celu realizacji 
reklamowania z urzędu, niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego. 

2. Podaję dane osobowe  dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  
3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych, w tym                            

z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania.  
 

 

 

                                             …..…….………………….            ………………………………. 
                                             data                                       podpis  
 

Podstawa prawna  

Art.13 ust.1 litera a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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) (Dz. Urz. UE L 

Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88) 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztinzqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

