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Karta Usługi  
Nr RiGG/26 

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras 
niebezpiecznych 

Podstawa prawna 

 art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

 § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne  
 część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej, 

  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Tadeusz Serafin – kierownik 
 pokój nr 14, tel. 17 2271 333 w. 298 

Sposób załatwienia sprawy  Wydanie zezwolenia 

Wymagane  
dokumenty  

 Podanie o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej 
 Dokument potwierdzający pochodzenia psa, jego rasę, wiek, płeć 

(rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania 

 Informacja określająca miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza 
utrzymywać psa 

 Nr rejestracyjny psa 
 Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie 
 Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

Określenie wzorów 
dokumentów i miejsce ich 
udostępnienia 

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, 
parter) 

Opłaty 
Opłata skarbowa:  
 za wydanie zezwolenia - 82 zł 
opłatę skarbową można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego 

Termin załatwienia sprawy   Do 14 dni 

Tryb odwoławczy  Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Pozostałe Informacje 

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów: 
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, anatolian karabash, moskiewski 
stróżujący, owczarek kaukaski. 

 
wioskllak 
Opracował: Tadeusz Serafin – Kierownik  Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 24.05.2022 r. 
Sprawdził:  Tadeusz Serafin- Kierownik  Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami – 24.05.2022 r. 
Zatwierdził:  Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej – 24.05.2022 r. 
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