BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE/PROWADZENIE HODOWLI PSA
RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

data wniosku

pieczęć i data wpływu do Gminy Nekla

sposób odbioru dokumentu
osobiście

DRUK NGK-25

pocztą tradycyjną

pocztą elektroniczną

numer sprawy (nadaje Gmina Nekla)

DANE WNIOSKODAWCY

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA*
ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBA*
NR TELEFONU**

ADRES E-MAIL**

PESEL**

NIP**

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na:
utrzymywanie
prowadzenie hodowli
psa rasy uznawanej za agresywną.
1. Informacje o zwierzęciu:
Rasa…………………………………………………………………………………………………………………………………
Pochodzenie psa (np. poprzedni właściciel lub hodowla)………………………………………………..
Rodowód/metryka nr ………………………………………………………………………………………………………
Sposób oznakowania psa , nr identyfikacyjny (mikroidentyfikator, tatuaż)
.……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szczepienia obowiązkowe……………………………………………………………………………………………….
Wiek:...................................................................................................................................
Płeć:.....................................................................................................................................
Imię………………………………………………………………………………………………………………………………….
Umaszczenie:.......................................................................................................................
Adres przebywania psa: ......................................................................................................
Cel utrzymywania: ……………………………………………………………………………………………………………..
Liczba psów:……………..……………………………………………………………………………………………………….
Opis miejsca, warunków w jakich pies będzie utrzymywany:…………………………………………………………………………………………………………
• w domu
• w ogrodzonym boksie
• biegający luzem po posesji
• zwierzę posiada:
- pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła umożliwiające swobodną
zmianę pozycji ciała,
- odpowiednią karmę
- dostęp do wody

• zwierzę:
- nie jest trzymane na uwięzi
- jest trzymane na uwięzi, która nie powoduje u niego urazów, ani cierpień oraz zapewnia możliwość niezbędnego ruchu.

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że warunki i sposób utrzymania psa wykluczają możliwości niekontrolowanego opuszczenia
miejsca stałego pobytu oraz dostęp osób trzecich.
2. Oświadczam, że znane mi są zasady i warunki zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności
przy utrzymaniu psa dla zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi.
.......................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki :

1.

2.
3.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych lub 616,00 zł w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1923). Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie Wlkp./ Oddział
Nekla 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340
Kserokopia aktualnego zaświadczenia o przeprowadzonym obowiązkowym szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz
książeczki zdrowia psa z danymi osobowymi właściciela i numerem identyfikacyjnym psa.
Kserokopia metryki/rodowodu psa.

Oświadczam, że:
wyrażam zgodę
pośrednictwem

nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji i korespondencji dotyczących funkcjonowania Miasta i Gminy Nekla za
numeru telefonu

adresu e-mail

oraz zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, mający siedzibę w Urzędzie Miasta
i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, tel.: 61 43-86-011, adres e-mail: nekla@gminanekla.pl. a szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym
dostępna jest na stronie internetowej www.nekla.eu w zakładce Gmina.
* pole obowiązkowe
** pole nieobowiązkowe
*** konieczne załączenie upoważnienia

podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej ***

