
………………………. dnia ...............................r. 
....................................... 
imię i nazwisko 

....................................... 
ulica, nr domu 

....................................... 
kod, miejscowość, gmina 

....................................... 
data i miejsce urodzenia 

 
Do Starosty Strzeleckiego 

 
 

WNIOSEK 
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA HODOWANIE 

LUB UTRZYMYWANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW 
 
 
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na: 

a) hodowanie* b) utrzymywanie* (* należy odpowiednio podkreślić) charta 
2. Opis psa 
a) płeć: ........................................ 
b) nazwa i przydomek hodowlany, rasa: 
................................................................................................... 
................................................................................................... 
c) data urodzenia: ................................................ 
d) umaszczenie: ............................................................................................ 
e) nr tatuażu lub mikroprocesora i miejsca jego umieszczenia: 
................................................................ 
.................................................................................................................................................... 
f) znaki szczególne (ewentualnie zdjęcie): 
................................................................................................ 
g) miejsce hodowania/utrzymywania psa: 
................................................................................................. 
h) metryka nr: .......................................................... 
i) rodowód nr: ......................................................... 
j) data ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie .......................................... 
3. Załączniki: 
kserokopia metryki lub rodowodu psa, 
kserokopia zaświadczenia o numerze i miejscu umieszczenia mikroprocesorowa lub tatuażu, 
kserokopia zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie - ważne 1 rok. 
4. Oświadczenia 
1. Oświadczam, że znane mi są przepisy art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168) dotyczące zakazu polowań z chartami i ich 
mieszańcami oraz odpowiedzialności karnej w razie złamania zakazu: - kto poluje z chartami 
i ich mieszańcami podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art.53. pkt.2), - 
kto nie będąc uprawniony do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny podlega karze poz-
bawienia wolności do lat 5 (art.53 pkt.6). 
2. Jestem świadom(a), ze pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie jako pies 
kłusujący i może zostać odstrzelony, a odpowiedzialność karną ponosi właściciel. 
 

 
 
data : ............................. ........................................................... 

 
 

podpis wnioskodawcy 

 



 
 
UWAGI 
1. W przypadku zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa - zaświadczenie 
wygasa. 
2. Opłata skarbowa za ZEZWOLENIE wynosi 82 zł. 

 

Podstawa prawna 
1.  Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2168). 
2.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
warunków i sposobu hodowania utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 135 poz. 909). 
3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2016, poz. 23). 
4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 
783 z późn. zm.). 


