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Karta usług 
 

Nr 
 

 IN.0143.1.2013 
 

 

Z e z w o l e n i e   n a   u t r z y m a n i e   p s a   r a s y   a g r e s y w n e j   
 

 
Miejsce załatwienia sprawy: 
Referat Inwestycji 
Pokój nr 13, tel. 25 758 20 57, e-mail: inwestycje@jakubow.pl 
Godziny urzędowania: 
                                       poniedziałek            730 – 1700 

                                       wtorek – piątek       730 – 1530 
                                       czwartek                 dzień wewnętrzny 
Osoba do kontaktu: 
Marta Klukowska – Referent ds. pozyskiwania środków z funduszy europejskich oraz współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.  
Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za 
agresywną. 
2. Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz 
sposób oznakowania. 
3. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 

Formularz do pobrania: 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za 
agresywną. 
Opłaty: 
Nie podlega opłacie skarbowej. 
Czas załatwienia sprawy: 
Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane niezwłocznie. Na podstawie w/w art. w przypadku 
sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  
O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana. Postępowanie 
kończy decyzja. 
Tryb odwoławczy: 
Od decyzji  służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, 
za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.  
Podstawa prawna 
- Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.  z 2013 r., poz. 856   
z późn.zm.),  
- 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), 
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego                                
(t. j. Dz. U.  z 2016, poz. 23), 

Informacje dodatkowe 

Wykaz rasy psów uznawanych za agresywne: 
ˇ amerykański pit bull terier, 

mailto:sekretariat@jakubow.pl
mailto:inwestycje@jakubow.pl


ˇ pies z Majorki 
ˇ buldog amerykański, 
ˇ dog argentyński, 
ˇ pies kanaryjski, 
ˇ tosa inu, 
ˇ rottweiler, 
ˇ akbash dog, 
ˇ anatolian karabash, 
ˇ moskiewski stróżujący, 

ˇ owczarek kaukaski. 
Sporządziła: 
Marta Krusiewicz 
19.10.2016 r.   

Sprawdził: Sekretarz Gminy 
Justyna Miłaczewska 

Zatwierdził: Wójt Gminy 
Hanna Wocial 

 
 
 
 
 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Jakubów, dnia......................................... 
 

................................................................................. 

Imię i nazwisko   

.................................................................................                       

Adres 

.................................................................................   

Telefon   

 

 

       Wójt Gminy Jakubów 
   

 

 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy 

uznawanej za agresywną 

 

 

Proszę o wydanie zezwolenia na : 

 

□ prowadzenie hodowli 

□ utrzymanie 

psa (amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallirquin), buldog amerykański, 

dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Resa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian 

karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski)** rasy uznawanej za agresywną: 

  

* - rodzaj zezwolenia wyraźnie zaznaczyć 

** - właściwą rasę zaznaczyć poprzez wyraźne podkreślenie 

 

Inne dane dotyczące psa: 

 Pochodzenie 

………………………………………………………………………………………. 

 Wiek 

………………………………………………………………………………………………. 

 Płeć 

……………………………………………………………………………………………… 

 Ewentualny sposób trwałego oznakowania  

………………………………………………………………………………………………. 

 Miejsce utrzymania (adres) i warunki utrzymania (np. dom jednorodzinny, wielorodzinny, 

posiadane ogrodzenie wokół posesji – podać wysokość, inne zabezpieczenia - opis)  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

…………………………………… 

               Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) 
oraz sposób oznakowania. 

2. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 
 

 

 

 


