
 

 

       Karta Usługi – ROŚ - 02 
 

NAZWA USŁUGI: 

 

WYDANIE ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY AGRESYWNEJ   
 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 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) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1. Wniosek (W-ROŚ-02) o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej. 
2. Dokument potwierdzający rasę psa. (Metryka urodzenia psa.) 
 

III. OPŁATY: 

 

Opłata za wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej wynosi 82 zł (płatne w kasie urzędu).  
 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 

Niezwłocznie (podanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego pozwoli szybciej ustalić termin 
przeprowadzenia wizji lokalnej i przyśpieszy załatwienie wniosku). Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana - 

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin ten może zostać przedłużony w 
uzasadnionych przypadkach. 
 

V. MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW: 

 

Urząd Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, Sekretariat pok. nr 3, informacje udzielane są w pokoju nr 11 

(I piętro) - w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 

6a, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 z wyjątkiem wtorku w godz. 8.00-16.00.  
 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 

 

Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Legnicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  
 

VII. UWAGI: 

 

WYKAZ RAS PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE: 

1. amerykański pit bull terier, 

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. 

Wszelkich informacji w sprawach jw. udziela pracownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod numerem 
tel. 076/8403-158.  


