
Karta Usług

Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywne

Nazwa Wydziału: Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku 
Publicznego 

Numer pokoju: 6

Godziny przyjmowania wniosków: 8.00-16.00

Numer telefonu:/71/798 21 94

e-mail: m.guzikowska@um.olesnica.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. 
U. z dnia 2019 poz. 122), 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 z 2003 r.)

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywne,.
- dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty

Opłaty: 82 zł. 

Termin załatwienia sprawy:  W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie 
skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej 
określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 
postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z 
przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania 
administracyjnego)

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, 
który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pozostałe informacje: informacje: 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

 Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Złożenie wypełnionego wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze 
złożenia w siedzibie organu (Punk Informacyjny Urzędu Miasta Gminy Oleśnica) i 
podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę bądź osobę działająca w imieniu
wnioskodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 


