
 

KARTA INFORMACYJNA 

 

Nazwa sprawy Wniosek o wydanie zezwolenia na 

hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich 

mieszańców 

Znak RŚ.6152 

Komórka organizacyjna Wydział , Rolnictwa, Leśnictwa   i Ochrony Środowiska 

Wymagane dokumenty  

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na 
hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich 
mieszańców; 
2. Dokument potwierdzający legalność pochodzenia psa; 
3. Dokument potwierdzający przynależność psa do danej 
rasy; 
4. Książeczka szczepień; 
5. Oświadczenie o nieużywaniu posiadanego psa/psów do 
celów łowieckich; 
6. Oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo; 
7. Dowód opłaty skarbowej 82zł; 
8. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez 
pełnomocnika 

Opłaty  

 

- 82 zł opłaty skarbowej 

- 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa 

Opłatę należy wnieść osobiście w kasie Starostwa 

Powiatowego w Sochaczewie lub na konto: 

Numer konta  

87 1240 5703 1111 0010 6445 2635 

 

W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty 

należy podać informację: 

- opłata skarbowa tytułem: Zezwolenie na 

hodowanie/utrzymywanie charta imię i nazwisko 

wnioskodawcy 

Miejsce złożenia dokumentów kancelaria ogólna starostwa  

Termin załatwienia sprawy - Urząd zobowiązany jest załatwić sprawy bez zbędnej 

zwłoki; 

- Sprawy wymagające przeprowadzenia postepowania 

wyjaśniającego załatwiane są nie później niż w ciągu 

miesiąca. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym 

terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i 



 

podaje nowy termin załatwienia sprawy; 

- Sprawy szczególnie skomplikowane, załatwiane nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 

postępowania. Przewidując niezałatwienie sprawy w tym 

terminie Urząd powiadamia stronę przyczynach zwłoki i 

podaje nowy termin sprawy; 

- Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może 

wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając 

stronę; 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2096 z póź. zm.)  

2.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1000) 

3.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia              28 

września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej 

(Dz. U. Nr 187, poz. 1330)  

4. Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie 

(Dz.U. z 2020r. poz.67) 

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania 

chartów rasowych oraz ich mieszańców z dnia 5 lipca 

2010r. (Dz.U. nr.135, poz. 909) 


