Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Zarejestrowano:

……………………………….
miejscowość, data

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI /
UTRZYMYWANIE* PSA / PSÓW * RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ
Podstawa prawna – art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)

oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

kwietnia

2003 r.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy ……….………………………………………………………………….…....………...
………………………………………….….……………………………………………………………….………………
………………………………………………….………….………………………………………………….……………
Adres ………………………………………………………….....…………………………………………......………….
Telefon ………………………………………………………...…………………………………………………………..
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)
(UWAGA: Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz uiścić opłatę w wysokości 17 zł. za ww. pełnomocnictwo.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia 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) zwracam się z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na prowadzenie hodowli / utrzymywanie* psa / psów * rasy uznawanej za agresywną, tj.:
Dane psa / psów *:
-rasa ……………………………………………………………………………………………………………..............
- płeć ……………………………………………………………………………………………………………….............
- wiek ….. ………………………………………………………………………………………………………….............
-

ilość

zwierząt,

w

tym

suk……………………………………………………………….…………………………………
- oznakowanie poszczególnych osobników (tatuaż, czip)………………………………………………………….. ..……
…….……………….…………………………………....……………………………………………….............................
………………………………………………………………………………………...……………………………………
- pochodzenie psa / psów * ( numer rejestracyjny w Związku Kynologicznym – metryka, rodowód, lub
nazwisko i adres poprzedniego właściciela )
………………………………………………………………………………………….…..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….…….....
…………………………………………………………………………………………………………….……………….
…………………………….…………………………………..………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
- aktualny adres miejsca przebywania psa / psów * ……………………………………………….….…………………..

……………………………………………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
- krótki opis miejsca i warunków utrzymywania psa / psów * (mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj
ogrodzenia)……………………………………………………………………………………………………………......
………………..……………………………………………………………………………………..……………………...
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….……………..

……………………………….
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1. Kopia rodowodu lub metryki psów.
2. Opłata skarbowa: za wydanie decyzji płatna na konto Urzędu Miasta Kobyłka:
– wykonywanie działalności gospodarczej - 616 zł
– pozostałe – 82 zł

* Niepotrzebne skreślić

