Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywną
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pok. 24
Urząd Gminy Szemud
ul. Kartuska 3, 84-217 Szemud

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Osoba zamierzająca utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną lub prowadzić hodowlę takich
psów

Sposób załatwienia sprawy:
Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostaje wydane zezwolenie na prowadzenie hodowli lub
utrzymywanie psa w drodze decyzji administracyjnej.
Zezwolenie nie zostanie wydane jeśli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób,
które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.
Odmowa wydania zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty :
1) wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywną
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej
3) świadectwo szczepienia psa

Wniosek powinien zawierać następujące dane:
•
•
•
•
•
•

imię nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza psa
pochodzenie psa;
wiek, płeć;
kserokopie potwierdzenia zaszczepienia przeciw wściekliźnie;
kserokopie metryki psa;
kserokopie oznakowania

Opłaty:
Opłata należnej opłaty skarbowej - 82 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy od momentu złożenia kompletu
dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za
pośrednictwem Wójta Gminy Szemud.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t. z póź.zm.)
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.),
• 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 77, poz. 687)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827)

Wymagane wnioski i dokumenty:
• wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej
• świadectwo szczepienia psa

Wykaz ras psów uznanych za agresywne:
a) amerykański pit bull terier;
b) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
c) buldog amerykański;
d) dog argentyński;
e) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
f) tosa inu;
g) rottweiler;
h) akbash dog;
i) Anatolia karabash;
j) moskiewski stróżujący;
k) owczarek kaukaski.

