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Godziny urzędowania 
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ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI/UTRZYMYWANIE PSA/PSÓW RASY UZNAWANEJ 

ZA AGRESYWNĄ 
 

 
Wymagane dokumenty:  

Dostarczane przez stronę: 
 wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli / utrzymywanie psa rasy 

uznawanej za agresywną, 
 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

   
 

 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
pl. 20 Października 1,  
Parter, pok. 11 lub 12, 

 tel. 618109-564, 618109-546,  
 618109-547, 618109-567, 611018-245. 
 

 
 
Opłaty:                                     

1. 616,00 zł. – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy 
uznawanej za agresywną. 

2. 82,00 zł. -  opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej 
za agresywną. 

3. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub   
prokury  albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa 
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub gdy mocodawcą  jest 
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).  

4. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia, jeżeli: 
 Dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % 

stawki określonej od zezwolenia dla każdego rodzaju działalności; 
 Treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100 % stawki określonej 

od zezwolenia. 
5. Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie 

nr: 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002. 
6. Zwolnione z opłaty skarbowej są: 

 Jednostki budżetowe; 
 Jednostki samorządu terytorialnego; 
 Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności 

urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego 
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

 Osoby, które składając wniosek o udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, bądź jego 
odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa. 
 

 
Termin i sposób załatwienia: 1 miesiąc lub gdy sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia 

kompletnego wniosku. 
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Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2017r., poz. 1257), 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840), 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827  

z późn. zm.) 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 
 

 
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który 

wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

 
 

 

Informacje dodatkowe:  

1. zezwolenie powinny ubiegać się osoby mające zamiar utrzymywać / hodować psy 
ras uznanych za agresywne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów 
uznanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687): 

 amerykański pit bull terrier; 
 pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 
 buldog amerykański; 
 dog argentyński; 
 pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 
 tosa inu; 
 rottweiler; 
 akbash dog; 
 anatolian karabash; 
 moskiewski stróżujący; 
 owczarek kaukaski. 

2. Procedura: 

 Należy pobrać i wypełnić wniosek, 
 Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, 
 Należy dokonać opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli / 

utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną, dowód jej wniesienia należy dołączyć 
do wniosku; 

 W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał 
pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dodatkowo, 
należy dokonać opłaty skarbowej i dowód opłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa. 

 

 


