
 
 

KARTA USŁUG 
 

Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. (076) 81 88 285, fax. (076) 81 87 515 
e-mail: urzad.miejski@chojnow.net.pl 
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30  - 16.30 

 
Nazwa usługi:   

ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSÓW RAS UZNAWANYCH ZA 
AGRESYWNE 

 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pokój nr 12a, II p, 
tel. (76) 81 86 684. wew.108 

 
Sposób załatwienia sprawy: 

Decyzja. 
 
Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek /podanie/ o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub 
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną . Wzór wniosku w załączeniu. 
2. Załączniki: 
- Kserokopia dokumentu potwierdzającego rasę psa /metryka, rodowód, 
świadectwo szczepienia psa/. 

 
Opłaty: 

Opłata skarbowa : 82 zł  
Opłatę należy dokonać przed złożeniem wniosku w kasie Urzędu Miejskiego. 

Czas załatwienia sprawy: 
Do miesiąca od złożenia wniosku.  

 
Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza  
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji  

Podstawa prawna: 
1. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 

z 2017r., poz.1840.) 
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 
Nr 77, poz.687) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz.1827,  

Uwagi: 
                                                 Właściciele psów ras uznawanych za agresywne zobowiązani są do wystąpienia  
                                              do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji zezwalającej na utrzymywanie psa   
                                              rasy  uznawanej za agresywną. 
                                              Zgodnie  z  art.  37 a.  ust. 1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o ochronie                     

zwierząt  "Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną 
bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny". 
Wykaz  psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy:  

* amerykański pitt bull terrier, 

* pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 

* buldog amerykański, 

* dog argentyński, 
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* pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 

* tosa inu, 

* Rottweiler, 

* akbash dog, 

* anatolian karabash, 

* moskiewski stróżujący, 

* owczarek kaukaski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Chojnów, dnia ....................................... r. 
 
Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i Imię / Jednostka:  

............................................................................................................. 
Pesel :   
Adres:  

............................................................................................................. 
Nr telefonu  

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

                                                                                               Burmistrz Miasta Chojnowa 
                                                                                        Plac Zamkowy 1 
                                                                                               59-225 Chojnów 
 
 
                                        WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 

NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ 
 
           Zgodnie   z  art. 10  ust. 1 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r. o ochronie  zwierząt     
(tj. Dz. U. z  2017 r., poz. 1840 )  wnioskuję  o  wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za agresywną. 
 
I.  Dane o zwierzęciu: 
1. Określenie rasy psa    ..........................................................................................................   
2. Określenie pochodzenie psa ( Nazwisko i adres poprzedniego właściciela) .................................. 
.................................................................................................................................................... 
3. Wiek psa i jego płeć  ............................................................................................................. 
4. Umaszczenie psa ................................................................................................................... 
5. Sposób oznakowania psa - numer identyfikacyjny  .............................................................. 
.................................................................................................................................................... 
II.  Miejsce i warunki  w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 

Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania psa zapewniają pełne bezpieczeństwo dla ludzi i 
wykluczają możliwości niekontrolowanego opuszczenia  miejsca stałego pobytu oraz dostęp osób 
trzecich.  
2.   Oświadczam, że pies został zaszczepiony p/wściekliźnie.  
 
 
          ..................................................... 
                                                                                                                  (data i podpis wnioskodawcy) 
 
 
Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82 zł. zgodnie z ustawą z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z  2016r., poz. 1827).  
Załączniki: 
1. Dokument   potwierdzający   pochodzenie   psa,   jego  rasę,  wiek,  płeć  (rodowód,  metryka)  oraz  
sposób oznakowania, 
2. Dowód opłaty podatku od psa, 
3. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa p/wściekliźnie, 
4. Dowód opłaty skarbowej. 


