URZĄD MIASTA w Słupcy
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69,
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl
e-mail: um@miasto.slupca.pl
czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30
Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30

Numer
karty:
DPO -4

KARTA INFORMACYJNA
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB
UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

PODSTAWA
PRAWNA:

WYMAGANE
DOKUMENTY:

OPŁATY:

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska, pok. 313 - 314, wew.
226.
dpo@miasto.slupca.pl
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./;
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 783 ze zm./;
3. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
/tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856 /,
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za
agresywne /Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687/.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub
utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
2. Wymagane załączniki:
1) kserokopia metryki psa,
2) kserokopia aktualnego szczepienia,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie
podatku z tytułu posiadania psa za dany rok
kalendarzowy (jeżeli podatek obowiązuje),
4) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa wynosi – 82 zł.

Biuro Obsługi Klienta
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TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

TRYB
ODWOŁAWCZY:

INFORMACJE
DODATKOWE:

Sprawę załatwiamy bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 1
miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną - nie później niż w
ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Zezwolenie wydaje wójt, burmistrz, prezydenta miasta właściwego ze
względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania
psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub
utrzymywać takiego psa.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
1). Amerykański pitt bull terier,
2). Pies z Majorki (Prerrode Presa Mallorqium),
3). Buldog amerykański
4). Dog argentyński,
5). Pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
6). Tosa inu,
7). Rottweeiller,
8). Akbash dog,
9). Anatolian kaabash,
10). Moskiewski stróżujący,
11). Owczarek kaukaski.
Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest
utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla
ludzi lub zwierząt.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie
psa rasy uznanej za agresywną

Data utworzenia: 20 maja 2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 26 listopad 2015r.
Wytwarzający/Weryfikujący: Dorota Maleszka
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