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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi WYDZIERŻAWIANIE POLNYCH OBWODÓW ŁOWIECKICH 

2. Cel usługi 
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydzierżawienie obwodów łowieckich 

polnych 

3. Kogo dotyczy  Koła łowieckie z terenu Powiatu Mieleckiego 

4. Miejsce składania 
dokumentów 

Kancelaria Ogólna Starostwa, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 8 (parter) 

5. Miejsce załatwienia 
sprawy 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec; 

pokój nr 219 (II piętro), Tel. 17 78 00 459 

6. Sposób załatwienia 
sprawy 

 
Umowa dzierżawy polnych obwodów łowieckich 

 

7. Wymagane 
dokumenty 

1) Wniosek Polskiego Związku Łowieckiego zawierający: 
a. numer i powierzchnię obwodu łowieckiego, którego 

wydzierżawieniem zainteresowane jest koło łowieckie, 
b. powierzchnie gruntów rolnych i leśnych wchodzących w skład 

obwodu łowieckiego 
c. dane członków Zarządu Koła Łowieckiego 
d. adres korespondencyjny oraz dane niezbędne do wystawiania 

faktury 
2) Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - 

gdy złożony wniosek nie czyni zadość innym wymaganiom 
ustalonym w przepisach prawa organ wzywa do usunięcia braków w 
terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpoznania. 

3) Starosta przed wydzierżawieniem obwodów łowieckich polnych 
zasięga opinii właściwego wójta lub burmistrza oraz terytorialnie izby 
rolniczej – art. 29, ust 1 pkt. 2 – obwody łowieckie wydzierżawia się 
na okres nie mniejszy niż 10 lat. 

8. Opłaty 

 

Nie podlega opłacie skarbowej 

9. Czas / termin 
załatwienia sprawy 

 
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególne 

skomplikowanej nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia 
postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie 

czynności wynikających z wymogów ustawy. 
 

10. Tryb odwoławczy Nie dotyczy 

http://www.powiat-mielecki.pl/
http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/
mailto:starostwo@powiat-mielecki.pl


11. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (tj. Dz. 
U. z 2018 roku, poz. 2033 ze zm.) - art. 29, ust. 1, pkt. 2 

 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.) art. 35 
i 36. 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 

 

 


