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Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Postępowanie wszczyna się na wniosek strony. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,
zgodnego z Kodeksem postępowania administracyjnego, zezwolenie wydawane jest w formie decyzji
administracyjnej. Wniosek należy złożyć w sekretariacie urzędu - parter pokój nr 40

Miejsce wydawania dokumentów:
Decyzja przekazywana jest stronie postępowania drogą pocztową. Decyzja może zostać odebrana także
osobiście w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 76, po
uprzednim uzgodnieniu terminu odebrania decyzji z osobą prowadzącą postępowanie.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na prowadzenie hodowli i utrzymanie psa rasy uznawanej
za agresywną.
2. Wiosek ten jest dostępny w BIP Urzędu Miejskiego w Trzebnicy www.bip.trzebnica.pl (zakładka: Pozostałe
informacje / Druki do pobrania) lub w pokoju 76 (I piętro).
3. Załączniki: pisemna informacja o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie
oznakowania psa, miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymać psa, kopia książeczki
zdrowia, dokument Związku Kynologicznego potwierdzającego rodowód psa (o ile jest).

Informacje o opłatach:
Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł. Składający wniosek zobowiązany jest
załączyć do wniosku dowód zapłaty.
Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (I piętro, pokój nr 60), od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 do 1400 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Trzebnicy, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr
rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 (dopisek: „opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na
utrzymywanie/hodowlę psa rasy uznawanej za agresywną”). W przypadku dokonania opłaty skarbowej
przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 listopada 2000 r.
Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania
odwołania). Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35
organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr
98, poz. 1071 ze zmianami),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze
zmianami),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras
uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. nr 77, poz. 687),

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pl. Powstańców
Warszawy 1, 50-951 Wrocław, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji

Uwagi, informacje dodatkowe:
Rasy psów uznawanych za agresywne:
1. amerykański pit bull terrier,
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
3. buldog amerykański,
4. dog argenryński,
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
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6. tosa inu,
7. rottweiler,
8. akbash dog,
9. anatolian karabash,
10.moskiewski stróżujący,
11.owczarek kaukaski.

Miejsce na notatki:
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska,1 piętro, pokój nr 76,
Szczepan Gurboda tel. +48 71 388 81 76, e-mail: gurboda_s@um.trzebnica.pl
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