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Sprawa Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 

 

Podstawa Prawna 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r.poz.267) 

Art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r. poz. 856) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu  ras psów uznawanych za agresywne z dnia 28 

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

Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r.poz.1282).  

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 13 

Jednostka odpowiedzialna 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, wykonujący jednocześnie zadania 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami  

Tel.: 784 338 628 lub 95 7680130 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek – wzór do pobrania 

2. Załączniki: 

 metryka psa lub pisemna informacja o pochodzeniu psa 

 książeczka zdrowia psa wraz z potwierdzonymi szczepieniami 

 potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu podatku od posiadania psa na 

dany rok 

 tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości 

 potwierdzenie wniesienia opłaty 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu 

Gminy. 

 

Opłaty 

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji   82 zł  

 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 

lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy Do 30 dni   

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.  

Uwagi 

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć w terminie 30 dni od daty nabycia psa 

rasy wymienionej w wykazie. 

Zezwolenie dotyczy niżej wymienionych ras: 

 amerykański pit bull terier, 

 pies z Majorki 

 buldog amerykański, 

 dog argentyński, 

 pies kanaryjski, 

 tosa inu, 

 rottweiler, 

 akbash dog, 

 anatolian karabash, 

 moskiewski stróżujący, 

 owczarek kaukaski. 

Dokumenty do pobrania Formularz wniosku 
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