Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
WYMAGANE DOKUMENTY;
Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za
agresywną występuje osoba zamierzająca prowadzić taka hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
1. amerykański pit bull terrier;
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3. buldog amerykański;
4. dog argentyński;
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6. tosa inu;
7. rottweiler;
8. akbash dog;
9. anatolian karabash;
10.moskiewski stróżujący;
11.owczarek kaukaski.
Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:
- pochodzenie psa/numer rejestracyjny Polskiego Związku Kynologicznego,
- rasa,
- wiek,
- płeć,
- ewentualny sposób oznakowania,
- miejsce i warunki w jakich będzie utrzymywany pies.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTU W;
Urząd Miejski w Wołowie, Punkt Obsługi Klienta, Rynek 34, 56-100 Wołów
OPŁATA;
- wysokości 82, 00 zł. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z
2016 r. , poz. 1827) (opłatę należy wnieść na konto: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie/Wołów – 82 9598
0007 0200 2013 2002 0001
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY;
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach
szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.
PODSTAWA PRAWNA;
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz. 210.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. nr 71, poz. 687).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 poz. 23).
TRYB ODWOŁAWCZY;
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrz Gminy Wołów, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
WYDZIAŁ PROWADZĄCY;
Wydział Środowiska Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wołowie - pok.16c
Osoba prowadząca Ewa Teper / tel.71 3191312/

Wołów, dnia.......................................
...................................................................
(imię nazwisko)
..................................................................
(adres zamieszkania)
..................................................................
(nr telefonu kontaktowego)
BURMISTRZ GMINY WOŁÓW
RYNEK 34
56-100 WOŁÓW
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ
Zwracam się z prośba 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.

