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KARTA USŁUG 

1. Nazwa usługi 

 

ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWANIE LUB UTRZYMYWANIE 

CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW 
 

2. Cel usługi 
Usługa umożliwia złożenie wniosku o zezwolenie na posiadanie i hodowanie 
lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców. 

3. Kogo dotyczy  Osoby fizyczne  

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 na hodowanie lub utrzymywanie 
chartów rasowych lub ich mieszańców. 

 

7. Wymagane 
dokumenty 

 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający: 

 imię, nazwisko, pesel i adres posiadacza lub prowadzącego 
hodowlę 

 adres przetrzymywania psa (psów) lub prowadzenia hodowli 

 opis warunków przetrzymywania psa (psów) lub prowadzenia 
hodowli 

2. Załączniki:  

 oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo 

 oświadczenie o znajomości stosownych przepisów dotyczących 
zakazu polowań z chartami  

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej  
3. Dowód tożsamości do wglądu. 
4. 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. 

 

8. Opłaty 

 
Opłata skarbowa: 
 

 za zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych 
lub ich mieszańców - 82 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. 
 

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Powiatu 

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


Mieleckiego Bank PKO Bank Polski S.A. 96 1020 4391 0000 6802 0167 5545 lub we 
wpłatomacie w budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu lub w kasie Urzędu 
Miasta Mielca, ul. Żeromskiego 26, 39 – 300 Mielec  
 
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku lub 
pełnomocnictwa z informacją jakiej sprawy dotyczy. 
 

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 Stronom 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, poz. 
2033 z późn. zm.) - art.10 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w 
sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz 
ich mieszańców (Dz.U. 2013.267 z pózn. zm.). 

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