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Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (61) 477-81-94, fax (61)477-88-55
KARTA INFORMACYJNA

ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ
1.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.856 ze zm.),
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23
ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras
psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687).

2.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres właściciela psa,
2) rasę i pochodzenie psa,
3) płeć i wiek psa,
4) charakterystykę miejsca i warunków utrzymywania psa.

3.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 82,00 zł.

4.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

5.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tel. (61) 477-81-94 wew. 13, pokój nr 15 (piętro).

6.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

7.

Inne informacje:
Załączniki do wniosku:

8.

•

świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie,

•

kserokopia dowodu opłaty od posiadania psa za dany rok.

Uwagi:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.
2. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: amerykański pit bull terier, pies
z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa
Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

9.

Opracował: Piotr Janowicz
Sprawdził: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Zatwierdził: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Data: 26.01.2017r.

Witkowo, dnia.......................................

...................................................................
(imię i nazwisko)

..................................................................
(adres zamieszkania)

..................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ
ZA AGRESYWNĄ
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną o następujących danych:
1. Rasa psa: .......................................................................................................
2. Pochodzenie psa: ...........................................................................................
3. Wiek psa: ........................................................................................................
4. Płeć psa i jego imię: ........................................................................................
5. Określenie miejsca i warunków utrzymywania psa: ................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

....................................
(podpis właściciela psa)

Załączniki:
1. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o przeprowadzonym obowiązkowym szczepieniu przeciw
wściekliźnie lub książeczki zdrowia psa.
2. Kserokopia dowodu opłaty od posiadania psa.

