
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za 
agresywną 

 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z póź. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne(Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)  
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 23 ze zmianami)  
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783  

ze zmianami) 

Miejsce złożenia dokumentów: 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za 
agresywną należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455,  
32-020 Wieliczka, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami; 
 
Opłaty: 
Opłata skarbowa: 
- od udzielenia zezwolenia na utrzymanie psa: 82,00zł 
- od udzielenia zezwolenia na prowadzenie hodowli: 616,00zł 
- od zmiany zezwolenia: 308,00zł 
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii – 17,00zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 
 
Opłaty można uiszczać osobiście w kasie Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455,  
32-202 Wieliczka lub dokonując przelewu na konto Urzędu, na rachunek nr: 41 8619 0006 0010 0200 
3131 0016 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, podając tytuł opłaty. 
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia 
wniosku. 
Termin załatwienia sprawy: 

 1 miesiąc 
 w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 

Dodatkowe informacje: 
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: 

 amerykański pit bull terier, 
 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 

 
Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, 30-048 
Kraków za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie 
decyzji.  
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