
Pruszcz Gdański dnia ………………………….
………………………………………………
         Imię i nazwisko

…………………………………………….
      miejsce zamieszkania

OŚWIADCZENIE

               Oświadczam, iż znane mi są przepisy art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995r.
Prawo łowieckie (Dz.U.2005.127.1066 ze zmianami) dotyczące zakazu polowań z chartami i
ich mieszańcami oraz zostałem poinformowany o 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 świadom, że pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie jako pies
kłusujący, a odpowiedzialność karną ponosi właściciel.
                   Jest mi znane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca
2010r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich
mieszańców (Dz.U.2010.135.909).
                  Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na posiadanie
chartów i ich mieszańców, zgodnie z art.  10 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo
łowieckie (Dz.U.2015.2168 ze zmianami).

……………………………………………………..
                                                                                                                          czytelny podpis



Pruszcz Gdański dn. ………………

imię nazwisko

adres 

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                         Proszę o wydanie zaświadczenia, iż w działce nr ………….., 

obręb ………………………, gmina ………………………….., nie występuje 

grunt o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach 

(Dz.U.2017.788), objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o 

której mowa w art. 19 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy. 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania:

Adres e-mail: 

Nr telefonu:

Inne:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej, podanych we wniosku
przez Starostę Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim (ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel.
58 773 12 12, sekretariat@powiat-gdanski.p) w celu ułatwienia komunikacji ze Starostwem Powiatowym
w związku z prowadzoną sprawą wydania zaświadczenia.

Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w
Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. Treść klauzuli jest dostępna także na  https://biuletyn.net/
powiat-gdanski/ 

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