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ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY  
UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Liliana Adamska – inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa 
Pokój nr A-101 – I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) 
Telefon /34/3575100 wew. 25 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną z zaznaczeniem: pochodzenia, 
rasy, wieku, płci, sposobie oznakowania, miejscu i warunków utrzymania psa /w kojcu, ogrodzeniu/.  
Wniosek może być sporządzony samodzielnie przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie 
internetowej Urzędu lub można wykorzystać formularz wniosku dostępny w pokoju nr A-101 – I piętro 
(wejście od ul. Piastowskiej)   

Opłaty: 

Opłata: 82 zł za decyzję 
Opłatę skarbową należy dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem bankowym na konto:  
Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu  
BS Leśnica O/Dobrodzień  89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Decyzja wydawana jest po sprawdzeniu na miejscu warunków utrzymania, które powinny odpowiadać 
wymogom stawianym psom ras uznanych za agresywne. W większości przypadków do trzech dni. W 
sprawach bardziej skomplikowanych do trzydziestu dni. 
Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru lub 
wysyła się pocztą listem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Tryb 
odwoławczy: 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 
za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie 
składa się w pokoju nr A 101- – I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) lub w Sekretariacie, pokój nr 106. 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2013 roku poz.856 z późn. zm./ 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku  w sprawie 
    wykazu ras psów uznawanych za agresywne /Dz. U. Nr 77, poz. 687/  
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /tj: Dz. U. Nr z 2015 roku  poz. 783 z póź 
zm./ 

Informacje 
dodatkowe: 

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 można składać w sekretariacie – pokój nr 106 – I piętro lub w pokoju nr A-101 – I piętro (wejście 
od ul. Piastowskiej). 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

Wzór wniosku o wydanie decyzji o posiadaniu psa rasy uznanej za agresywną. 

 
Opracowała: Liliana Kleszcze - młodszy referent ds. rolnictwa i leśnictwa, data: 20.07.2005r. 
Aktualizowała: Anna Gaś - referent ds. rolnictwa i leśnictwa, data: 04.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk - Sekretarz Gminy, data : 04.12.2015r.  
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