
KARTA USŁUGI 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy 

uznawanej za agresywną 

 

Urząd Gminy w Siennicy 

ul. Mińska 33 

05-332 Siennica 

Data zatwierdzenia karty: 

27 października 2022 r. 

Data aktualizacji karty: 

27 października 2022 r. 

Dane do kontaktu z Urzędem: 

tel.: 25 757 20 20 | faks: 25 757 20 95 

email: gmina@ugsiennica.pl 

www.ugsiennica.pl | www.bip.ugsiennica.pl 

Godziny otwarcia Urzędu: 

Poniedziałek: 8:00 – 17:00 | Wtorek - Czwartek: 8:00 – 16:00 | Piątek: 8:00 – 15:00 

Godziny otwarcia Kasy Urzędu: 

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 14:00  

Jakie dokumenty są potrzebne? Co należy dostarczyć do urzędu? 

1. Wypełniony formularz wniosku. 

2. Dokumenty potwierdzające pochodzenia psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz 

sposób oznakowania . 

3. Dokumenty potwierdzające zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 

Gdzie i jak należy dostarczyć dokumenty? 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 

lub przesłać pocztą na adres urzędu. 

Osoby do kontaktu: 

Grażyna Osica - Inspektor ds. rozliczeń wodno-kanalizacyjnych i rolnictwa 

pok. Opłaty lokalne , parter, tel. 25 757 20 20 wew. 16 

 



Czy usługa wymaga opłaty? Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę? 

Usługa  wymaga opłaty skarbowej – 82 zł. 

Jak długo będzie trwać załatwienie sprawy? 

Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną zostanie wydane w 

ciągu 1 miesiąca lub w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy. 

Wszelkich informacje na temat postępu załatwiania sprawy można uzyskać w pokoju Opłaty lokalne, 

parter, tel. 25 757 20 20 wew. 16 

W jaki sposób można odebrać dokument/decyzję? 

Zezwolenie zostanie wysłane pocztą na wskazany we wniosku adres lub może być odebrane osobiście. 

W jaki sposób można się odwołać? 

Od wydania zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w 

terminie 14 dnia od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Siennica. 

Wzory potrzebnych wniosków formularzy - do pobrania 

Wzory wniosków i formularzy są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 

Siennicy lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy. 

O czym jeszcze warto wiedzieć przy załatwianiu sprawy? Dodatkowe uwagi 

Brak. 

Przepisy na podstawie, których załatwiana jest sprawa (podstawa prawna) 

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2000 ze zm.). 

2) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

spawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687.). 

Kartę usługi opracował/a: 

Inspektor ds. rozliczeń wodno-kanalizacyjnych  

i rolnictwa 

Grażyna Osica 

Kartę usługi zatwierdził: 

Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony 

Środowiska 

Grażyna Osica 

 


