
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE 
PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ 

Podstawa prawna 

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (§) oraz rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (§). 
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne określa rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (§). Wykaz ten powstał po 
zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego. Zgodnie z § 1 rozporządzenia wykaz 
obejmuje następujące rasy psów: 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa 
rasy uznawanej za agresywną, obejmujący pisemną informację o:  

 pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie 
oznakowania, (Rasy : 1. amerykański pit bull terrier; 2. pies z Majorki (Perro 
de Presa Mallorquin); 3. buldog amerykański; 4. dog argentyński; 5. pies 
kanaryjski (Perro de Presa Canario); 6. tosa inu; 7. rottweiler; 8. akbash dog; 
9. anatolian karabash; 10. moskiewski stróżujący; 11. owczarek kaukaski.) 

 miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza prowadzić hodowlę lub 
utrzymywać psa. 

2. Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość. 

Opłaty 

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 82,00 zł – płatna na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy w Banku BGŻ BNP Paribas SA 12 2030 0045 1110 0000 
0285 1010 

Termin załatwiania sprawy 

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 
dni od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem 
zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie 
wyjaśniające. 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za 
pośrednictwem Wójta terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

Zgodnie z art. 37 a ustawy o ochronie zwierząt osoby prowadzące hodowlę lub 
utrzymujące psa rasy uznawanej za agresywną bez zezwolenia podlegają karze 
aresztu lub grzywny. W przypadku posiadania psa wymienionych ras bez zezwolenia 

http://www.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/Przewodnik_dla_spoleczenstwa/G.html#G111


można nawet orzec przepadek zwierzęcia, co w praktyce oznacza odebranie go 
właścicielowi. 
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