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KARTA INFORMACYJNA
Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

1. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras
psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77,
poz. 687)
3. Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2021 r. Poz. 735
ze zm.),
4. Część III ust. 44 pkt 2 i część IV załącznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r.
Poz. 1546 ze zm.).
1.Wniosek właściciela lub utrzymującego zwierzę- na druku
stanowiącym załącznik do karty, zawierający:
a.imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
b.dane dotyczące psa, w tym:
- pochodzenie,
- rasę,
-datę urodzenia,
- płeć,
- imię,
- sposób oznakowania;
c.określenie miejsca oraz warunków utrzymywania psa.
2.Do wglądu: książeczka zdrowia psa oraz dokumenty
potwierdzające rasę psa (metryka, rodowód) – jeżeli takie
dokumenty zostały wydane.
3.W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Wzory dokumentów do
pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy
uznanej za agresywną.

Komórka odpowiedzialna Biuro Środowiska i Klimatu

za prowadzenie sprawy
Miejsce składania
dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych

Termin załatwienia sprawy Do 14 dni od uzyskania kompletu dokumentów
Rozstrzygnięcie do odbioru osobistego, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym przez pracownika Biura lub
dostarczane na adres korespondencyjny za pośrednictwem
doręczycieli.
Opłaty

Opłata skarbowa:
a) od wydania zezwolenia – 82 zł,
b)od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
– 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy
mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Wałbrzycha (np. na poczcie,
przelewem bankowym)
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do
wniosku.
Numer konta:
51 1160 2202 0000 0004 9251 5252

Tryb odwoławczy

Ustawa z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania
administracyjnego - odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Wałbrzycha, w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji
Miejsce złożenia odwołania: Biuro
ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych

Informacje dodatkowe

Obsługi

Klienta,

Osoby do kontaktu:
Zuzanna Żołnierczyk
nr tel. 74 66 55 319
ul. Kopernika 2, pok.206 58-300 Wałbrzych
Godziny przyjmowania:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30; wtorek: 7.30-16.30;
piątek: 7.30-14.30

