
 

                                                                                 Mysłowice, dnia ................................... 

 

 

WNIOSEK OS-05-01 

o wpis do rejestru roślin/ zwierząt*  
 

zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami) oraz 
listą zwierząt, które należy wpisać do rejestru ogłoszoną w Załącznikach I, II, III do Konwencji o międzynarodowym 

handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonym w Waszyngtonie dn. 3 
marca 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 112, poz. 1183) 

1. Organ rejestrujący: 
 

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE 
 

2. Nr wniosku (wypełnia pracownik Urzędu) 

 

 

 3. Imię i nazwisko przetrzymującego/hodowcy (nazwa instytucji): 

 

 4. Adres przetrzymującego /  hodowcy: 

 

 

 5. Adres miejsca przetrzymywania / prowadzenia hodowli:      

 

 

6. Nazwa gatunkowa w języku łacińskim 

   (w polskim jeżeli istnieje): 

 

 

7. Cel przetrzymywania zwierzęcia lub prowadzenia hodowli: 

 

 

 

8. Ilość / pow. hodowli
*
: 9. Data, miejsce urodzenia lub 

wyklucia zwierzęcia: 

10. Data wejścia w posiadanie zwierzęcia (lub rośliny) oraz 

źródło pochodzenia: 

11. Płeć zwierzęcia ( jeżeli jest możliwa do ustalenia): 

 

 

10. Opis oznakowania (jeżeli istnieje) / zaświadczenie 

weterynarza
**

: 

 

 

13. Nr i data wystawienia zezwolenia na wwóz do kraju lub 

zezwolenia na pozyskanie: 

 

 

14. Nr i data wystawienia dokumentu wydanego przez 

urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie 

zwierzęcia w hodowli: 

 

Załączniki:  

1. Opłata skarbowa: wniosek oraz załącznik – nie podlega opłacie skarbowej 

26,00 zł od dokonania wpisu do rejestru zwierząt (załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 

r. o opłacie skarbowej) 



2. Inne  ............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. 

Powstańców 1, 

2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245,                                                 

adres e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl, 

3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zarejestrowanie zwierząt, 

4. Okres przechowywania danych wynosi 10 lat, 

5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 

danych, 

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich 

danych osobowych narusza przepisy 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, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami). W przypadku odmowy podania danych osobowych, 

nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 

 

                                                                                                 

............................................................                                                                                                                       
                                                                                                                               podpis składającego wniosek 
 

 

 

 

*   Niepotrzebne skreślić 

** W przypadku hodowców 


