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KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 

1 sierpnia 2018 

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa uznanego za agresywnego 

Podstawa 

prawna 

1. Art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 

z późn. z m.), 

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne z dnia 28 

kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 687) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 

2016r. poz.1827) 

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – A. Wrzodak 

Pok. 6. tel. 77 4611 140 wew. 30, Fax. 77 46 11 140 w. 31  

email: umig@kolonowskie.pl 

Wymagane 

dokumenty 

Złożenie wniosku zawierającego następujące informacje o psie:  

- rasa psa  

- wiek psa  

- płeć psa 

- imię psa  

- oznakowanie psa  

- pochodzenie psa  

- miejsce i warunki przechowywania psa  

- informacje uzupełniające o psie  

- oświadczenie o następującej treści:  

"Oświadczam, że stosuję wszelkie środki ostrożności w celu 

wyeliminowania ewentualnych zagrożeń jakie może spowodować mój 

pies".  

Do wniosku załączyć kopię metryczki urodzenia lub rodowodu. 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej 

Termin 

składania 

dokumentów 

Na bieżąco 

Termin 

realizacji 

Miesiąc czasu od momentu złożenia wniosku 

Rozstrzygnięcie Zezwolenie 

Tryb 

odwoławczy 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem 

Burmistrza Kolonowskiego.  

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl


Odwołanie winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i 

zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody 

uzasadniające te żądanie 

Uwagi  

Informacje 

dodatkowe 

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy 

psów:  

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. 
Sporządził:  A. Wrzodak 

Zatwierdził: N. Koston 

 


