
 

Urząd Miasta Radomska 
tel. (44) 685 – 45 – 00, fax. (44) 685 – 45 – 13   

www.radomsko.pl 

godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek:   730 – 1530 

wtorek:   730 – 1700  

KARTA INFORMACYJNA Nr 

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB 
UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ 

Komórka odpowiedzialna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami 

Osoba właściwa                     
do załatwienia sprawy: 

 

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 
III piętro, pokój 307 

Telefon: (44) 685 44 97 

Podstawa prawna: -    art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst    
      jednolity Dz. U.  z  2020 r.  poz. 638) 

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

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst   
      jednolity Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm. ) 
-     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z  2019 r. poz.   
      1000 z późn. zm.) 

Forma wnoszenia podania:   Osobiście, pocztą 

Wymagane dokumenty: - Dokumenty dotyczące pochodzenia psa 
- Do wglądu książeczka zdrowia psa 
 

Formularze do pobrania: Wniosek, Klauzula informacyjna 
 

Opłaty: 82,00 zł  za wydanie zezwolenia – obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia 
wniosku 
Opłatę skarbową można wnieść w formie bezgotówkowej na konto bankowe Urzędu 
Miasta Radomska. 
podmioty zwolnione: 

- art. 7 ustawy o opłacie skarbowej – zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki      
      samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe oraz organizacje pożytku     
      publicznego 

Forma załatwienia sprawy: Decyzja 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Do 1 miesiąca, tak jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego 

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, 
wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska. 

Informacje dodatkowe: Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: amerykański pit bull terrier, Perro de Presa 

Mallorquin, buldog amerykański, dog argentyński, Perro de Presa Canario, tosa inu, rottweiler, 

akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. 

 

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia składa pisemny wniosek do organu gminy  

właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.  
 

 

 


