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WNIOSEK 

O ZAREJESTROWANIE W KOMPUTEROWEJ BAZIE DANYCH KONIOWATEGO:  

1. SPROWADZONEGO DO RP Z ZAGRANICZNYM DOKUMENTEM IDENTYFIKACYJNYM 

LUB  

  2. Z DOKUMENTEM IDENTYFIKACYJNYM WYDANYM PRZEZ PODMIOT DZIAŁAJĄCY NA TERYTORIUM 

INNYM NIŻ RP 
(zgodnie z art. 37 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych (Dz. Urz. UE L 213 z 16.06.2021, str.3) oraz 

art. 42  ust. 1.2.3. ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz.2727). 

Numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN (jeżeli został nadany):   

 

Numer elektronicznego identyfikatora (transponder) lub informacja o innej metodzie identyfikacji:  

 

Rodzaj dokumentu identyfikacyjnego:  

Dokument identyfikacyjny  

Duplikat dokumentu identyfikacyjnego  

Zastępczy dokument identyfikacyjny 

Gatunek:                            Płeć:          

 

Data wydania dokumentu identyfikacyjnego: 

 

Data urodzenia koniowatego: 

 

Państwo urodzenia koniowatego: 

Nazwa państwa, z którego koniowate przybywa i 

data przemieszczenia (przybycia do Polski): 

  

 

Kto składa zgłoszenie:            

         właściciel koniowatego                    

          posiadacz koniowatego 

Nazwa koniowatego w dokumencie:  

Nazwa koniowatego zadeklarowana przez właściciela (nadanie nazwy/ zmiana nazwy): 

 

Imię nazwisko (nazwa) posiadacza koniowatego, adres, numer identyfikacyjny producenta (EP), numer siedziby 

stada:  
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Imię i nazwisko (nazwa) aktualnego właściciela: 

Adres aktualnego właściciela: 

Kraj:………………………………. Województwo…………………………….Powiat………………………….…….. 

Miejscowość:……………………………Ulica, nr domu, nr lokalu…………………………………………….…..…... 

Kod pocztowy:…………….Poczta:……………………………Numer telefonu……………………………………….. 

Numer identyfikacyjny producenta (EP) aktualnego właściciela koniowatego/ numer siedziby stada (jeżeli dotyczy): 

PL _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 

Numer siedziby stada, do której koniowate zostało przemieszczone (miejsce stacjonowania) i adres: 

PL _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 

Kraj:………………………………. Województwo…………………………….Powiat………………….…………….. 

Miejscowość:……………..………………Ulica i numer budynku….……………………………………….……..…... 

Kod pocztowy:…………….Poczta:……………………………Numer telefonu posiadacza.………………………….. 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem koniowatego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów ustawy z dnia ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. r. o 

systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2727). 

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00-673 Warszawa.  

 

Imię i nazwisko (nazwa) właściciela koniowatego 

 

 

 

Podpis właściciela koniowatego/ osoby upoważnionej przez 

właściciela koniowatego 

 

 

 
 

OZHK/WZHK, do którego składany jest wniosek 

 

 

 

 

 

Data złożenia wniosku do OZHK/WZHK 

 

 

 

 

 

 


