Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.:+48 76 8412600, faks:+48 76 8412601

e- mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30 - 15.30
wtorek
8.00 - 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 18.09.2012 r.
1. Nazwa usługi: Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
2. PODSTAWA PRAWNA:
• art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z
2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.);
• § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia
2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77,
poz. 687).
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i
Rolnictwa;
2. II piętro;
3. Pokój nr 31;
4. Telefon 76 8412 616.
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
2. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód,
metryka) oraz sposób oznakowania.
3. Dowód opłaty podatku od psa.
4. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Punkt Obsługi Mieszkańca - parter, sekretariat –pokój 21.
6. OPŁATY:
Za wydanie zezwolenia opłata skarbowa w kwocie - 82,00 zł (w momencie złożenia
wniosku).
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto BS Wschowa O/Ścinawa nr konta
09 8669 0001 2035 0351 9390 0003 i potwierdzenie wpłaty podpiąć do wniosku.
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 14 dni.
8. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o odmowie wydania zezwolenia służy stronie i składane jest,
za pośrednictwem Burmistrza Ścinawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Legnicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9.

UWAGI:
Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wizji lokalnej warunków, w
jakich utrzymywany będzie pies.
Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:
·
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.

Metryczka:
Opracował: Aniela Kohden - Inspektor ds. działalności gospodarczej i pozyskiwania środków unijnych;
Sprawdził: Wiesława Kalinowska – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania
Przestrzennego, Nieruchomości i Rolnictwa
Zatwierdził: Patrycja Jugo - Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawy ;

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię / Jednostka:………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr PESEL/REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Burmistrz Ścinawy
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA
NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
Proszę o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną:
- pochodzenie psa………………………………………………………………………………………………………….
- rasa psa*.......................................................................................................................
- wiek psa..........................................................................., - płeć psa...........................
Informacja określająca miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..................................................................................................................... .........................

miejscowość, data podpis zawiadamiającego

…………………………………............

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób
oznakowania,
2. Dowód opłaty podatku od psa,
3. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

Wykaz ras psów uznanych za agresywne:
- 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.

Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82 zł zgodnie z
ustawą z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

