
 

Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł. 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w 

wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej. 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać: KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1, nr konta: 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia  

na utrzymywanie psa rasy będącej na liście psów uznawanych za agresywne  

wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687) 

 

 

I. Wnioskodawca: 

 

1. Imię i nazwisko:  

……………………………………….……………………..………… 

2. Adres zamieszkania:  

……….………………………….…………………..…...…………… 

 

II. Informacje o psie: 

 

1. Pochodzenie psa (kserokopia rodowodu, metryki, świadectwa szczepienia;  

w przypadku braku rodowodu określenie hodowli, sposobu wejścia w posiadanie psa) 

………………………………………………………….……………………………….. 

........................................................................................................................................... 

2. Rasa …………………...…………………………………….…………………….......... 

3. Wiek psa …………………………………………………….………………………….. 

4. Płeć psa ………………………………………………………..……………………….. 

5. Imię psa ………………………………………………………………………………… 

6. Sposób oznakowania (jeżeli posiada oznakowanie): ....................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

7. Miejsce, warunki i sposób przetrzymywania psa  

7.1.  dom jednorodzinny, adres:....................................................................................... 

a.  ogrodzenie:  

  rodzaj  

  wysokość/głębokość  

  materiał  

  typ podmurówki(wysokość/głębokość)  

b.  pow. ogrodu  

c.  pow. ogrodu wybiegu dla psa  

d.  inne  
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7.2. budynek wielomieszkaniowy; adres: ......................................................................... 

a.  pow. mieszkania  

b.  ilość pokoi  

c.  kondygnacja  

d.  inne  

 

7.3. podać opis innych warunków i sposobu, w jakich będzie przetrzymywany pies oraz 

w jaki sposób będzie zabezpieczony by nie stanowił zagrożenia dla ludzi lub 

zwierząt: 

…………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………..…………………………

…………………………………………………….....................……..………….. 

 

 

 

Skawina, dnia ………......……….     ….…….……………… 

          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 


