
......................................., dnia ......................................... 

                              miejscowość                                              data 

 

Dane wnioskującego: 

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

imię i nazwisko / nazwa 

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

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

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

adres 

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

numer telefonu kontaktowego 

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

e-mail 

Pan 

Grzegorz Wegiera 

Powiatowy Lekarz Weterynarii                           

w Poznaniu 

 

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii  w Poznaniu 

ul. Grunwaldzka 250 

61-166 Poznań 

 

WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZAKŁADU ZAJMUJĄCEGO SIĘ HODOWLĄ 

ZWIERZĄT DOMOWYCH 

I. Dane podmiotu 

1) Nazwa hodowli:  

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

2) Nazwa ogólnokrajowej organizacji społecznej, w której zarejestrowana jest 

hodowla: 

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

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



3) Adres: 

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

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

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

4) Data rozpoczęcia działności: .................................................................... 

 

II. Informacje o prowadzonej działalności 

1) Gatunek zwierząt (niepotrzebne skreślić): 

psy          koty          fretki 

2) Rasa: 

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

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

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

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

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

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

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

3) Liczba zwierząt: 

 Liczba samic Liczba samców 

Liczba zwierząt ogółem   

Zwierzęta przeznaczone 
do reprodukcji 

  

Zwierzęta pochodące z 
własnej hodowli 

  

 

4) Inne zwierzęta przebywające na terenie hodowli: 

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

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

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

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

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

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

5) Liczba miotów w poprzednim roku: ....................................................... 

 



6) Liczebność miotów w poprzednim roku: 

Kolejny miot w 
roku 

1 2 3 4 5 

Rasa      

Data narodzin      

Liczba potomstwa      

 

7) Planowana liczba miotów w roku bieżącym: ................................................... 

8) Liczebność miotów narodzonych w bieżącym roku: 

Kolejny miot w 
roku 

1 2 3 4 5 

Rasa      

Data narodzin      

Liczba potomstwa      

 

III. Opieka lekarsko-weterynaryjna 

I. Prowadzący lekarz weterynarii: 

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

II. Nazwa lecznicy: 

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

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

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

III. Adres lecznicy: 

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

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

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

 

IV. Załączniki: 

1. dokument wydany przez ogólnokrajową organizację społęczną potwierdzający 

rejestrację hodowli; 

2. opis obiektów, w których prowadzona jest hodowla zwierząt; 

3. kopie meryk/rodowodów zwierząt znajdujaacych się w hodowli; 



4. zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne o stanie zdrowia zwierząt i ich kondycji 

wraz z określeniem daty badania; 

5. dokument potwierdzajacy przeprowadzenie profilaktyki przeciwpasożytniczej lub 

ujemne wyniki badań w kierunku obecności pasożytów u zwierzat; 

6. w przypadku psów: kopia zasiadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

 

 

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

podpis 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie 
Weterynarii w Poznaniu 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są: 
a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny 

Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-
mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 226231717, 226232089), 

b) w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu 
(adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, 
kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl , tel: (48) 618689347), 

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu 
jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu(adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 
60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@piw-poznan.pl, tel. (48) 618689719), 
który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. 

2. W sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt pod 
adresem mailowym lub telefonicznym: 

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. (48) 226232481, 
b)  w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl, tel. (48) 

618684748, 

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: sekretariat@piw-poznan.pl, tel. 
(48) 618689719. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany prawem oraz w oparciu 
o uzasadniony interes realizowany przez administratora, przez okres określony w szczególności 
na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
8. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba 

fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej. 
9. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 

22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać 
automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile. 
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