
                                                                                                     Podegrodzie, dnia ………………………..

 ………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

 ………………………………………………………
(adres zameldowania wnioskodawcy)

……………………………………………………….
(numer telefonu kontaktowego)

                                                                                                                     Wójt Gminy Podegrodzie

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną 

lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz.  638, z późn. zm.) proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy
uznawanej za agresywną / utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną1

Dane dotyczące psa:

1. Rasa psa2:    ……………………………………………………………………………………………………..

2. Wiek psa:    ……………………………………………………………………………………………………..

3. Płeć:                ..……………………………………………………………………………………………………

4. Sposób oznakowania:    …………………………………………………………………………………………

5. Informacja  o  pochodzeniu  psa  (rodowodu /  metryka,  w  przypadku  braku  rodowodu  określenie
hodowli, sposobu wejścia w posiadanie psa):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Miejsce pobytu psa oraz warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (podać w jaki
sposób pies będzie zabezpieczony, tak aby nie stanowił zagrożenia dla ludzi lub zwierząt): 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Do wniosku załączam następujące załączniki:
1)  metryka/rodowód psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce,
2)  aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie,
3)  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej 3.

...............................................................
                (podpis Wnioskodawcy)

Uwagi:
1  odpowiednie zaznaczyć,
2  wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agre-

sywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) – dotyczy psów rasy: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), bul-
dog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolia karabash, moskiewski
stróżujący, owczarek kaukaski,

3  opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej związanej z wydaniem przedmiotowego zezwolenia wynosi 82 zł –  na podstawie części
III pkt 44 ppkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.).


