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REFERAT/STANOWISK: Referat Rozwoju Gospodarczego/ Inspektor                                     
ds.  gospodarki nieruchomościami 

Nazwa sprawy: Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa  rasy uznanej za agresywną  
Wymagane  
dokumenty: 

1.) Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 

2.) Załączniki: 

a) metryka psa 

b) książeczka zdrowia psa wraz z potwierdzonymi szczepieniami 

c) potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu podatku od posiadania psa na dany rok. 
Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy w Zębowicach. ul. I. Murka 2 
 Sekretariat;  
 Telefon:  77 421-60-76  
                 77/421-60-76 wew. 32 
 Fax:         77 421-60-76 wew. 36 
 email:    ug@zebowice.pl 

 
Opłaty: Za wydanie zezwolenia – 82,00 zł 

Termin i sposób 
załatwienia: 

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Podanie we wniosku numeru 

telefonu kontaktowego pozwoli szybciej ustalić termin przeprowadzenia wizji lokalnej 

i przyśpieszy załatwienie wniosku. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy 

wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca,                   

a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 

postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie 

poinformowana. Postępowanie kończy decyzja. 
Podstawa 
prawna: 

1.) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r., poz.856). 

2.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 

2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77,                 

poz. 687).  

3.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. r. Kodeks postępowania administracyjnego                   

( Dz. U. z 2013 r., poz. 267.).  

4.)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz.1282  

z późn. zm.)       
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  

Opolu za pośrednictwem Wójta gminy Zębowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji stronie. 
 

Dodatkowe 
informacje : 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 

2003r (Dz. U. Nr 77 poz,687 w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne) 

oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie takiej rasy , wykaz obejmuje 

następujące rasy: 

1/ Amerykański pit bull terrier, 

2/ Perro de Presa Mallorgium, 

3/ Buldog amerykański, 

4/ Dog argentyński, 

5/ Perro de Presa Canario, 

6/ Tosa inu, 

7/ Rottweiler, 

8/ Akbash dog, 



9/ Anatolian karabash, 

10/Moskiewski stróżujący, 

11/Owczarek Kaukaski. 
Formularze                   
i wnioski                     
do pobrania: 

Wniosek w  BIP poniżej karty usługi  lub na miejscu pok. nr 12 – II piętro, na folderze 

Wspólny -Zofia Pułanecka. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


