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I. Nazwa sprawy:

WYDAWANIE ZEZWOLENIA  NA POSIADANIE I HODOWANIE CHARTÓW RASOWYCH
LUB ICH MIESZAŃCÓW

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta
parter, pok. nr 8
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko Elektroniczna skrzynka podawcza
tel.: 74 865–75–44, 
fax: 74 867–32–32 dostępna pod adresem:

www.epuap.gov.pl
Czas pracy: 
poniedziałek- piątek: 7:30-15:30

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

Wniosek  (podanie  o  wydanie  zezwolenia,  zaświadczenia  ze  Związku
Kynologicznego  o  rejestracji  psa  z  numerem  rejestracyjnym  i  numerem  tatuażu
powinien zawierać:

 imię nazwisko/nazwa podmiotu,
 adres wnioskodawcy, 

Do wniosku należy dołączyć:
 oświadczenie o nie wykorzystywaniu psa do celów łowieckich.

 dokument o objęciu zwierzęcia opieką  lekarsko-weterynaryjną

IV. Opłaty:

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie
decyzji w wysokości 82 zł. 

Opłatę należy uiścić w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa przy ul. Okrzei 1
lub przelewem na konto 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020 z dopiskiem „opłata za
wydanie decyzji”.

V. Termin załatwiania:

Nie  później  niż  w  ciągu  miesiąca,  a  w  przypadku  sprawy  szczególnie
skomplikowanej  nie  później  niż  dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania z
zastrzeżeniem  dodatkowych  terminów  na  wykonanie  czynności  wynikających  z
wymogów ustawy.

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


VI. Sposób załatwiania:

Wydanie decyzji administracyjnej.

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Pokój 1.20
ul. Wyspiańskiego 2K
57-300 Kłodzko

VIII. Osoba odpowiedzialna:

 Adam Midura- stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, 

IX. Podstawa prawna:

1. Art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie.

2. Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  05  lipca  2010  r  w
sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych i ich
mieszańców.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania

administracyjnego.

X. Tryb Odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Kłodzkiego w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.

XI. Informacje dodatkowe:

W  przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów  wnioskodawca  zostanie
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.

Karta obowiązuje od dnia 7.06.2022 r.
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