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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 

POZWOLENIE NA ODŁÓW LUB ODSTRZAŁ 
REDUKCYJNY ZWIERZYNY W PRZYPADKU 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA W FUNKCJONOWANIU 
OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH LUB UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

2. Cel usługi 
Usługa umożliwia odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w 

przypadku szczególnego zagrożenia w funkcjonowaniu 
obiektów produkcyjnych lub użyteczności publicznej  

3. Kogo dotyczy Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego 

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 

 
Decyzja administracyjna - zezwolenie lub odmowa udzielenia 

zezwolenia. 
 

7. Wymagane 
dokumenty 

 
1. Wniosek zawierający: 

 uzasadnienie odstrzału lub odłowu,  

 wskazanie terenu, na którym ma być dokonana 
redukcja pogłowia zwierzyny. 

2. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej za 
wydanie decyzji w wysokości 10 zł. 

3. 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. 
 

Pouczenie:  
 

 Odstrzały redukcyjne mogą przeprowadzać wyłącznie 
osoby uprawnione do wykonywania polowania.  

 Starosta wydaje decyzję w porozumieniu z Polskim 
Związkiem Łowieckim. 

 

8. Opłaty  

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


Opłata skarbowa: 

 za wydanie decyzji - 10 zł 

 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu 
lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa 
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 
rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony z opłaty skarbowej) 
 

Uwaga: obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z 
chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej - 
zgodnie z art. 6 ustawy o opłacie skarbowej.  

 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Mielca np. na poczcie, 
przelewem bankowym, przelewem internetowym, lub bez 
ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta Mielca, 
ul. Żeromskiego 26, 39 – 300 Mielec lub we wpłatomacie 
Starostwa Powiatowego w Mielcu.  
 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do 
wniosku lub pełnomocnictwa z informacją jakiej sprawy 
dotyczy. 
 

NUMER KONTA 

Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681 

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 

 
Od decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, 
39 - 400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Powiatu 
Mieleckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 
pkt. 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego). 
 

11. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (tj. 
Dz. U. 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) - art. 45 ust. 3.  

2. Art. 35, 77, 104, 106 § 1 i 2, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. 
U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.). 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 

………………………………………… 

SPRAWDZIŁ: 

 

…………………………………………. 

ZATWIERDZIŁ: 

 

………………………………………….. 

 

 


