
ZYSKANIE  ZEZWOLENIA 
N A POSI AD ANIE  PSA R ASY UZNANEJ  

Z A AGRESYWNĄ  

  

Sprawa prowadzona przez:               
                                             Ewa Czarnul 
                                             Podinspektor ds. ochrony środowiska 
                                             pok. nr 14, I piętro 
  
Podstawa prawna: 
  

1)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 

2000r.,Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), 
2)      art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j Dz.U. z 2003 r., Nr 106, 

poz. 1002 z późniejszymi zmianami), 
3)      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie wykazu psów uznanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687 z 

późn. zm.), 
4)      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 

1635z późn. zm.). 
  

Wymagane dokumenty:    
  

1)      wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną, 

2)      kopia metryki lub rodowodu psa, 

3)      dane właściciela psa (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon), kserokopia 

dowodu tożsamości. 
  

Inne wskazówki/uwagi:          
  

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 

do ich uzupełnienia. 
  

  Wykaz ras psów uznanych za agresywne: 
        amerykański pit bull terrier, 
        pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 
        buldog amerykański, 
        dog argentyński, 
        pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 
        tosa inu, 
        rottweiler, 
        akbash dog, 
        natolian karabash, 
        moskiewski stróżujący, 
        owczarek kaukaski. 

  

Opłaty: 
Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: 

         za wydanie zezwolenia – 82,00 zł. 



  

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku. 

Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich, bądź 

przelewem na rachunek bankowy  
BS Pruszcz Gdański 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 

W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić 

czynność podlegającą opłacie. 
  

  
  

Miejsce złożenia dokumentów: 
  
                        Sekretariat Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich 
                        ul. Krasickiego 16, 83-020 Cedry Wielkie 
                        pok. nr 17,  I piętro. 
  
  
Kontakt: 
  
                       Ewa Czarnul 
                       tel. (058) 683 61 64 wew. 37 

                       e-mail: ewa.czarnul@cedry-wielkie.pl 
  
Termin  odpowiedzi: 
  
            Proces uzyskania zezwolenia trwa do 30 dni od daty złożenia wniosku. 
  
Tryb odwoławczy:   
  
            Odwołanie do decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy 

Cedry Wielkie. 
  

  

Pliki do pobrania: 
1)      wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną. 
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