
Wnioskodawca                                                                                   ………………….......
 (miejscowość, data)
….…………………………….
Nazwisko i imię

……………………………
Adres zamieszkania

……………………………
(telefon)

…………………………....
PESEL

Starosta Wołowski
pl. Piastowski 2
56-100 Wołów

Wniosek
o wydanie zezwolenia na posiadanie *, hodowanie *, utrzymywanie * 

chartów rasowych lub ich
mieszańców.

Proszę o wydanie zezwolenia na …………………………………..** charta

Informacja o posiadanym psie:

1. Pochodzenie psa (Nazwisko, imię i adres poprzedniego właściciela)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nazwa rasy :……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Rasowy - □ 4. Mieszaniec - □
5. Nazwa psa (imię) : ………………………………………………………………………………………………………………..

6. Płeć : pies – □ suka – □
7. Data urodzenia : …………………………………………………………………………………………………………………..

8. Maść : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Oznakowanie (o ile posiada) …………………………………………………………………………………………………



10. Znaki szczególne : ………………………………………………………………………………………………………………

11. Adres pobytu psa …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(u posiadacza, w miejscu utrzymywania lub w miejscu prowadzonej hodowli)

12. Opis miejsca i warunków w jakim przebywać będzie pies : ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Dołączane do wniosku dokumenty : …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Inne informacje : ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie

1. Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania psa wykluczają możliwość
  niekontrolowanego opuszczania miejsca stałego pobytu psa.

2. Oświadczam, że pies nie będzie wykorzystywany do polowań.
3. Oświadczam, że opłacono podatek za posiadanie psa.
4. Oświadczam, że pies został zaszczepiony przeciw wściekliźnie.
5. Oświadczam, że posiadane warunki zapewniają zwierzęciu możliwość egzystencji
    zgodnie z potrzebami rasy, płci i wieku.

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

1

______________________________

* - Pozostawić rodzaj wnioskowanego zezwolenia posiadanie lub hodowanie lub utrzymywanie
** - wpisać właściwy rodzaj zezwolenia
 □- zakreślić właściwa pozycje
Uwaga :
W przypadku  występowania  o  zezwolenie  na  utrzymywanie  psa  w  pozycji  13  „  Inne  informacje”  podać dane 
właściciela psa.
Pouczenie
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 ze 
zmianami) /wyciąg/
art. 1 ust. 1 Zwierze, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę.
ust. 2 W sprawach nie uregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.
art. 5 Każde zwierze wymaga humanitarnego traktowania.

art.  9  ust.  1  Kto  utrzymuje zwierze  domowe,  ma obowiązek  zapewnić mu pomieszczenie  chroniące  je  przed 
zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodna zmianę pozycji ciała, odpowiednia 
karmę i stały dostęp dowody.

ust. 2 Uwięź, na której jest trzymane zwierze, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu 

zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.



Ustawa z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 42 poz. 372 ze zmianami) 
/wyciąg/
art. 53 Kto: 2) poluje z chartami lub ich mieszańcami - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Posiadacz zobowiązany jest do:
1. powiadomienia Starosty Wołowskiego o zbyciu lub padnięciu psa,
2. powiadomienia Starosty Wołowskiego o zmianie adresu :

* zamieszkania posiadacza psa,
*przetrzymywania psa,

3. płacenia podatku za posiadanie psa,
4. szczepienia psa przeciw wściekliźnie.


