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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych
Opis sprawy

Komórka organizacyjna
Urzędu odpowiedzialna za
prowadzenie i załatwienie
sprawy
Miejsce składania
dokumentów / osoba
odpowiedzialna

Uzyskanie zgody na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt
łownych, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli
nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony
dziko występujących populacji zwierząt łownych, odbywa się
w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka
Województwa na podstawie wniosku
Wydział Środowiska
Dział Ulg i Analiz
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Sekretariat Wydziału Środowiska pok. 015
50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5
lub
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Wniosek wraz z załącznikami

Tryb składania
dokumentów
Wymagane dokumenty oraz
Zezwolenie jest wydawane na wniosek, który zawiera:
wzory dokumentów do
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
pobrania
2. cel wykonania czynności;

3. nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których
będą dotyczyć te czynności;
4. określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz
wynikających z tego zagrożeń;
5. wskazanie podmiotu, który wykona czynności.
Kogo dotyczy
Każdy zainteresowany
Termin i sposób załatwienia Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
sprawy
postępowania administracyjnego
Podstawa prawna
Art. 9a ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w
sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Ewentualne opłaty
Pobiera się opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości
82,00 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej – część III poz. 44 pkt 2.
Tryb odwoławczy
Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Wrocławiu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/79 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 (dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem
Pani/Pana
danych
jest
Marszałek
Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych,
e-mail
inspektor@umwd.pl,;
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą na podstawie
art. 6 ust. 1 e RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego w
zakresie wydawania decyzji administracyjnej w sprawie
wyrażenia zgody na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt
łownych zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków
zwierząt łownych (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz w celu
późniejszej archiwizacji.
4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych
będą osoby
upoważnione przez administratora, podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa oraz w zakresie stanowiącym
informację publiczną osoby uprawnione do pozyskania danych
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pani/ Pana dane nie
będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
wymagany prawem, w szczególności ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem
ustawowym, tym samym jest Pani/Pan zobowiązana/ny do
podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości wykonania obowiązku prawnego
w zakresie wydawania decyzji w sprawie wyrażenia zgody na
odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych ;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

