Wodzisław Śląski, dnia ………………….

Prezydent Miasta
Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli
lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
I. Wnioskodawca:
1. Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………...

2. Adres zamieszkania:

………………………………………………………………..….

II. Informacje o psie:
1. Pochodzenie psa (kserokopia rodowodu, metryki, w przypadku braku rodowodu określenie
hodowli, sposobu wejścia w posiadanie psa) …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Rasa psa

…………………………………………………………………………………...

3. Wiek psa

...…………………………………………………………………………………

4. Płeć psa

..….……………………………………………………………………………...

5. Sposób oznakowania (jeżeli posiada oznakowanie)

.….…….. ……………………......

6. Miejsce, warunki i sposób utrzymywania psa:
a) dom jednorodzinny, adres: ……………………………………………………………...…..
.
pow. ogrodu
pow. wybiegu dla psa w ogrodzie
ogrodzenie:
-

rodzaj

-

wysokość

-

materiał

-

typ podmurówki
inne

b) budynek wielomieszkaniowy; adres: ……………………………………………..………..
pow. mieszkania
ilość pokoi
kondygnacja
inne
c) podać opis innych warunków i sposobu, w jakich będzie utrzymywany pies oraz w jaki sposób
będzie
zabezpieczony,
by
nie
stanowił
zagrożenia
dla
ludzi
lub
zwierząt:
…………………………………………………………………………………………………......……..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wynosi 82,00 zł –
na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj Dz. U. z 2012r poz. 1282 ze zm.).
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, obejmuje następujące rasy psów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 77, poz. 687)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.

