ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA

1. Nazwa usługi
ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

2. Nazwa referatu realizującego usługę
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Gminna 60, parter pok. nr 1A
tel. 22 708 92 09
e-mail: rsr@lesznowola.pl

3. Formularz
➢ https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2021/11/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-nautrzymanie-psa-rasy-agresywnej.pdf

4. Organ właściwy do realizacji usługi
Wójt Gminy Lesznowola.

5. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
Do wniosku powinny być dołączone:
•
•
•

Rodowód/metryka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie.

6. Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:
•

Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej –
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem
zaufanym.
• Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
• Złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy Urzędu.

7. Czas realizacji
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następują w terminie miesiąca
od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.
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8. Sposób odbioru dokumentów
Osobiście w Urzędzie Gminy Lesznowola lub przekazanie dokumentu pocztą tradycyjną
na adres przedsiębiorcy.

9. Opłaty
1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 82 zł.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę należy wnieść najpóźniej w dniu składania wniosku.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Gminy Lesznowola. Opłaty można dokonać przelewem
na konto bankowe Urzędu Gminy.
Nr konta: 55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

10. Tryb odwoławczy
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem
Wójta Gminy Lesznowola.
2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
• przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem
zaufanym;
• przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola;
• złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach pracy Urzędu.
3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
4. Wniesienie odwołania jest zwolnione z opłat.

11. Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. 2022 poz. 572 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( D. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);
• Ustaw z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
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12. Dodatkowe informacje
Za agresywne uznaje się psy rasy: 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.
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