
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE 

PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ 
 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? 

Sprawę można załatwić: 

• podczas wizyty w urzędzie, 

• listownie, 

• elektronicznie. 

 

JAKIE RASY PSÓW UZNAWANE SĄ ZA AGRESYWNE? 

Zezwolenia wymaga prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa następujących ras 

uznawanych za agresywne: 

1. amerykański pit bull terrier; 

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. 

 

Organ wydaje zezwolenie jeśli wnioskodawca zapewni, że pies będzie lub jest utrzymywany    

w warunkach i w sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt. 

 

KIEDY POWINIENEŚ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? 

Zanim zdecydujesz się na zakup psa lub rozpoczęcie hodowli psów. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia? 

1. Prawidłowo wypełniony wniosek (wniosek do pobrania ze strony internetowej gminy w 

zakładce „Formularze i Wzory” – Ochrona Środowiska). 

2. Rodowód/metryka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce. 

3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej. 

4. Aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie. 

 

 

 



 

FORMALNE SPRAWDZENIE WNIOSKU 

Urząd sprawdzi, czy zostały dostarczone wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we 

wniosku. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś 

wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do 

poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania 

wezwania. Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, urząd 

wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli 

przekroczysz podane terminy lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej 

rozpatrywał twojej sprawy. 

 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA 

RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ 

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku urząd wyda ci zezwolenie na prowadzenie hodowli lub 

utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. 

Urząd nie wyda ci zezwolenia jeżeli pies będzie utrzymywany w warunkach i w sposób, które 

stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Odmowa wydania zezwolenia następuje w formie 

decyzji. 

 

ILE ZAPŁACISZ?  

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy 

uznawanej za agresywną wynosi 82 zł. 

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ? 

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym 

informację). 

 

JAK MOŻESZ SIĘ ODWOŁAĆ? 

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu złóż odwołanie do samorządowego kolegium 

odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem urzędu, który 

wydał decyzję. Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz               

w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna        

i prawomocna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 

 

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. nr 11 (sekretariat) w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 

przy ul. Dientzenhofera 1 w godzinach jego pracy. 

 

INNE INFORMACJE 

 

Właściciel psa zobowiązany jest do powiadomienia organu wydającego zezwolenie o zbyciu lub 

śmierci psa 14 dni od daty zaistniałej zmiany. 

https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/549-odwolanie


PODSTAWA PRAWNA  

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 

r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.  

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z 

późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971110724
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000256
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030770687
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030770687


 

 

    

 


