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UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE PSA RASY CHART
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie wniosku i odbiór zezwolenia odbywa się w budynku urzędu
przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej,
pokój 107, I piętro,
tel. 68 47 94 534, faks: 68 45 57 114,
e-mail: GospodarkaKomunalna@um.zielona-gora.pl
WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy chart sporządzony
samodzielnie, zawierający następujące:
dane wnioskodawcy:
- imię i nazwisko,
- adres, nr telefonu,

-

dane psa:
rasę,
pochodzenie,
wiek i płeć,
numer chip,
ewentualny sposób trwałego oznakowania,
opis miejsca i warunków utrzymania,

lub wniosek wg ustalonego wzoru dostępnego:
- w Biurze Gospodarki Komunalnej, pok. nr 107, I piętro,
- w Biurze Obsługi Interesanta - parter budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22, informacja ogólna,
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? -Licencje, zezwolenia,
kserokopia dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa, jego rasę, wiek płeć (rodowód, metryka),
kserokopia dokumentu potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie,
dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby przy odbiorze zezwolenia,
dowód zapłaty opłaty skarbowej.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
zgodnie z prawem w terminie do 30 dni od złożenia wniosku,
w 70 % przypadków do 14 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
dokument: decyzja administracyjna
odbiór:
- zezwolenie można odebrać osobiście w Biurze Gospodarki Komunalnej, pokój 107, I piętro. po okazaniu
dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - proszę o zaznaczenie tego na wniosku
- możliwe jest również wydanie zezwolenia osobie upoważnionej po przedłożeniu przez nią pełnomocnictwa,
dokumentu tożsamości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (więcej
w opłatach).
OPŁATY
82 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia,
17 zł opłata skarbowa od każdego stosunku pełnomocnictwa,
opłatę można uiścić:
- w kasie urzędu w budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22,
- przelewem na konto PKO BP S.A. Oddział 1 w Zielonej Górze,
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- nr konta: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- w placówkach PKO BP S.A. w Zielonej Górze - bez dodatkowych opłat
Wykaz placówek banku, w których można dokonać wpłat dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale:
Budżet i finanse - numery rachunków bankowych.
Uwaga!
Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub
utrzymanie psa rasy chart”.
Dokonując opłaty za pełnomocnictwo należy zaznaczyć „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.
TRYB ODWOŁAWCZY
odwołania rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze (Aleja Niepodległości 7,
65-048 Zielona Góra),
termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji; odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Zielona Góra,
DODATKOWE INFORMACJE
wniosek o wydanie zezwolenia składa się w urzędzie właściwym ze względu na planowane miejsce
prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa,
właściciel psa jest zobowiązany do powiadomienia organu wydającego zezwolenie o zmianie określonego
w decyzji miejsca utrzymywania psa oraz o zbyciu lub śmierci zwierzęcia w ciągu 14 dni od daty zaistniałej
zmiany,
właściciel psa zobowiązany jest do przedstawienia wydanej decyzji właścicielowi lub zarządcy nieruchomości,
w której utrzymywany jest pies w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.),
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. z 2010 r. Nr 135, poz.909),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
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