
ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA
AGRESYWNĄ

        OŚ 07

Miejsce załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Inspektor – Krzysztof Kolarski
II piętro, pokój nr 32
tel. 012-387-14-10 wewn. 16

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna – I piętro, hol

Podstawa prawna:  ➢ Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019, 
poz. 122 z późn, zm.)

 ➢ 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)

 ➢ Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm)

 ➢ Część III ust. 44 pkt 2 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 
opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm).

Wymagane 
dokumenty:

1.Wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę, zawierający:
 - imię i nazwisko orz adres zamieszkania wnioskodawcy;
 - dane dotyczące psa w tym: pochodzenie, rasę, wiek, płeć, imię,
 - sposób oznakowania;
 - określenie miejsca oraz warunków utrzymywania psa.
2.Do wglądu: książeczka zdrowia psa oraz dokumenty potwierdzające
rasę psa - jeżeli takie dokumenty zostały wydane.
3.W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 
poz. 1635 z późn. zm.) płata skarbowa wynosi za wydanie zezwolenia 82,00 zł
od pełnomocnictwa 17,00 zł 
Wpłaty można dokonać w kasie urzędu (I piętro) lub na konto Urzędu Gminy 
Kocmyrzów – Luborzyca B. S. Rzemiosła w Krakowie Oddział w Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224 

Termin załatwienia 
sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy: 1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje 
zażalenie.
2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się
do
Samorządowego Kolegium odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta 
Gminy   Kocmyrzów-Luborzyca, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi: brak

Załączniki: Zał. Nr 1 – wniosek


