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ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI  LUB  NA 
UTRZYMANIE PSÓW/PSA RASY AGRESYWNEJ 

 
Wymagane dokumenty: 
 
Wniosek wraz oświadczeniem  właściciela psów/psa. 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub na  utrzymanie psów/psa rasy agresywnej 
winien zawierać: 

1. Imię nazwisko i adres  właściciela psów/psa  
2. Rasa psów/psa  
3. Wiek 
4  Płeć 
5. Pochodzenie 
6. Oznakowanie psów/psa 
7. Miejsce i warunki utrzymania 

       / mieszkanie, budynek , ogród, kojec, buda, tabliczka informacyjna / 
 
Oświadczenie  zawiera zobowiązanie właściciela do zapewnienia psu odpowiednich warunków 
zgodnie z  art. 9 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21.08.1997 r  o ochronie zwierząt  /zał. Nr 1 / 

Opłaty: 
Wydanie zezwolenia - pobierana jest opłata skarbowa w wysokości: 616,00 zł na prowadzenie 
działalności – hodowli psów rasy agresywnej lub 82,00 zł na utrzymanie psów/psa rasy agresywnej. 
Obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Zapłata 
dokonywana jest bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skawina. 
   

URZĄD MIASTA I GMINY SKAWINA, 
KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, NR: 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

 30 DNI OD DATY ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU.   

Jednostka odpowiedzialna:   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rynek 3 
 

nr pokoju: 4 parter nr telefonu:012  277-01-53            
                    

Miejsce składania wniosku : 
Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. nr 1 

Godziny urzędowania (dni robocze): 
poniedziałek:                     8:00 – 17.00                      
wtorek - czwartek              7.30 – 15.30                        piątek:     7:30 – 14:30 

Podstawa prawna: 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 
2016 r. poz. 23) 
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z 
póżn.zm.)  
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z 
późn.zm.) 

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  
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za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania 

Uwagi: 
 Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli psy/pies będzie 

lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub 
zwierząt.  

 Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia jest burmistrz właściwy ze względu na 
miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.  

 W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psów/psa właściwy organ 
dokonuje zmiany zezwolenia. 

 Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia są podejmowane w 
formie decyzji administracyjnej.  

 Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku 
Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za 
agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. 

 

Dokumenty do pobrania: 
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub na utrzymanie psów/psa rasy agresywnej 

 
 


