
Wydawanie zgody na hodowlę/utrzymywanie  psów 

należących do ras uznanych za agresywne 

miejsce 

załatwienia 

sprawy 

Urząd Gminy Tułowice 

Ul. Szkolna 1 

49130 Tułowice 
pokój nr 3 

Tel. 77 460 01 43 w 25 

       77 460 01 54 w 25 
fax  77 460 04 74 

e-mail: t.dabrowska@tulowice.pl 

 
Poniedziałki  

w godzinach:  8:00-17:00 

Piątki  

W godzinach  7;30-14:30 

Pozostałe dni tygodnia  

w godzinach: 7;30-15;30 
 

Adres do korespondencji 
Urząd Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

wymagane 

dokumenty 

Wniosek powinien zawierać:  

- imię, nazwisko i adres właściciela psa  

- nazwę rasy psa  

- płeć zwierzęcia (pies/suka)  

- wiek zwierzęcia  

- jeżeli znane jest pochodzenie zwierzęcia - nr rodowodu lub nr 

metryki oraz nr tatuażu  

- jeżeli nie jest znane pochodzenie zwierzęcia - zapis "brak 

rodowodu" - warunki i cel utrzymania zwierzęcia   

sposób 

załatwienia 

sprawy 

- Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Tułowicach , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

- Decyzję zezwalającą na wycinkę drzew, krzewów otrzymuje się 

drogą korespondencyjną lub odbiera się w Urzędzie Gminy w 

Tułowicach pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu 

opłaty 82 zł za zezwolenie na hodowlę/posiadanie psów ras uznanych za 

agresywne.  

-  przelew na konto bankowe Bank Spółdzielczy w Namysłowie, 

Oddział Niemodlin, Filia Tułowice , nr konta 10 8890 1097 0000 

0129 2011 0048 

- gotówką w kasie Urzędu Gminy w Tułowicach 

czas 

załatwienia 

sprawy 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 30 dni 

od daty złożenia wniosku lub do 60 dni w sprawach szczególnie  

skomplikowanych . 

Stosownie do art. 35 §5 . ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy 

nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony 

albo z przyczyn niezależnych od organu. 

mailto:t.dabrowska@tulowice.pl


inne 

informacje 

Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za 

agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze 

względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa.  

tryb 

odwoławczy 

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania  

decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Tułowice.  

podstawa 

prawna 

Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 856  ze zm..),  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za 

agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687)  

Druki do 

pobrania  
 Wniosek na prowadzenie hodowli/utrzymania psów agresywnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Tułowice dnia ……………………. 

……………………………. 

imię i nazwisko 

……………………………. 

……………………………… 

adres 

……………………………… 

telefon 

                                                                                           WÓJT GMINY TUŁOWICE 

         UL. SZKOLNA 1 

         49-130 TUŁOWICE 

                          

 

 

       W N I O S E K  

 

Proszę o wydanie zezwolenia na posiadanie psa (psów) rasy   ............................................... 

w ilości .......................................... sztuk. 

 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. 

 

. 

Informacje dotyczące psa  : 

 

- pochodzenie (gdzie zakupiony) ....................................................................................... 

 

- rasa        ............................................................................................................................ 

 

- wiek i data urodzenia ....................................................................................................... 

 

- płeć  ................................................................................................................................. 

. 

- oznakowanie psa ( nr tatuażu) i imię 

…………………………………………………………………………………………. 

 

- miejsce i warunki utrzymania psa 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

- cel i zasadność posiadania psa ......................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

                                                                                                       

 

                                                                                    ............................................................ 

                                                                                                podpis właściciela psa 

 



 

 

 

Podstawa prawna art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. 

poz.856). 

 

Opłata skarbowa za czynności związane z wydaniem zgody na  posiadanie psa rasy uznanej za 

agresywną wynosi 82 zł, płatna na konto lub w kasach Urzędu. Dowód opłaty należy załączyć do 

wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 


