………………..........................
(miejscowość i data)

STAROSTA MYŚLIBORSKI
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz

WNIOSEK
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko / Nazwa ……..…………………………………………………………………
Numer KRS lub numer CEIDG .…………………………….…………….……………………
Miejsce zamieszkania / Adres siedziby:
Kod pocztowy ……………………… Miejscowość …………………………………………...
Ulica…………………………………………… Nr domu…………….. Nr lokalu …………...
Telefon kontaktowy …………………………………..… Fax ………………………………...
Adres e-mail …………………………………………………….
Pełnomocnik Wnioskodawcy (jeżeli został ustanowiony):
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania:
Kod pocztowy ……………………… Miejscowość …………………………………………...
Ulica…………………………………………… Nr domu…………….. Nr lokalu …………...
Telefon kontaktowy …………………………………..… Fax ………………………………...
Adres e-mail …………………………………………………….
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na:
 hodowanie
 utrzymywanie
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

 chartów rasowych
 mieszańców chartów rasowych
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Informacje o psie:
- rasa (mieszańce ras) ….. ........................................................................................................................
- ilość zwierząt, w tym suk ......................................................................................................................
- adres planowanego miejsca przebywania psa/psów ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- krótki opis miejsca i warunków planowanego utrzymywania psa /psów (mieszkanie w bloku, dom
wolno stojący, rodzaj ogrodzenia itp.)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

BOŚ-45

- pochodzenie psa tj. nazwisko, imię i adres poprzedniego właściciela psa
.......................................................................................................................................................
- numer trwałego oznakowania (o ile posiada) ............................................................................

pouczenie
1. Ustawa z dnia 13.12.1995 r. Prawo łowieckie:
- art. 53 pkt 2 Kto poluje z chartami lub ich mieszańcami – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
2. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt:
- art. 1 ust. 1 Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
- art. 5 Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.
- art. 9 ust. 1 Kto utrzymuje zwierze domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające
swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
- art. 9 ust. 2 Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w
ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości
niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Załączniki:
1. oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa/psów * do celów łowieckich;
2. oświadczenie o braku karalności za kłusownictwo;
3. dowód zapłaty opłaty skarbowej.

.......................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO – dotyczy osób fizycznych

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Starostwie
Powiatowym w Myśliborzu.
Uwaga – formularz dokonania obowiązku informacyjnego dotyczy osób fizycznych (a nie np. firmy, przedsiębiorstwa
– wpisanych do CEIDG, stowarzyszenia, fundacji itp.).

..................................................................
(data, czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w szczególności numeru telefonu kontaktowego
przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu przy załatwieniu przedmiotowej sprawy.

..................................................................
(data, czytelny podpis)
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Myślibórz, dnia ......................................
............................................................
imię i nazwisko

............................................................
adres zamieszkania

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem świadomy(-a) odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zakazów
określonych w art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, w szczególności
dotyczącego polowań z chartami rasowymi i ich mieszańcami znane mi są przepisy oraz
odpowiedzialności karnej za złamanie tego zakazu:
- kto poluje z chartami lub ich mieszańcami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art.53
pkt. 2);
- kto nie będąc uprawnionym do polowania, wchodzi w posiadanie zwierzyny podlega karze
pozbawienia wolności do lat 5 (art. 53 pkt. 6).

Jestem świadomy(-a), że pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie, jako pies
kłusujący a odpowiedzialność karną ponosi jego właściciel.
Oświadczam, że nie będę używał(-a) posiadanego(-nych) psa/psów do celów
łowieckich.
Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na hodowanie
/utrzymywanie chartów i ich mieszańców, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).

............................................................
(data i czytelny podpis właściciela psa)
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Myślibórz, ......................................
............................................................
imię i nazwisko

............................................................
adres zamieszkania

Oświadczenie
Pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie
byłem karany za kłusownictwo oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie sądowe w związku
z posiadaniem chartów rasowych lub ich mieszańców.
Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na hodowanie
/utrzymywanie chartów i ich mieszańców, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).
Pouczony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie tj. art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2018.1600 t.j. z dnia 2018.08.21)

............................................................
(data i czytelny podpis właściciela psa)
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