POZWOLENIE NA PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Tekst jednolity - Dz. U. z 2003r., nr
106, poz. 1002)

Art. 10.

1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga
zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia
hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić
taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie
lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub
zwierząt.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku
Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za
agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Rozporządzenie MSWiA z 28.04.2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne.
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Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;
1

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

ZEZWOLENIE

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
Nr.111, poz 724 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 i art.107 &4 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr.9, poz. 26 z późniejszymi zmianami)

Zezwalam

Panu........................................................................
Zam.........................................................................
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Na utrzymanie psa rasy .................. o imieniu................. i maści:................................
Posiadającego cechy identyfikacyjne: tatuaż o nr.............. Na następujących warunkach (tu
powinny być wpisane stosowne przepisy adm. miejscowej, dotyczące porządku, utrzymania
czystości, itp).

Szczególne obowiązki osoby posiadającej psa polegają na:

1. Uniemożliwieniu samowolnego wydostania się psa poza teren własnej posesji.
2. Utrzymywaniu psa w kagańcu i na smyczy przez osobę dorosła, poza terenem własnej
posesji.
3. Oznakowanie posesji stosowną tabliczką: n.p. "uwaga pies"

Podpis Wójt Gminy

Otrzymują:
- 1. Pan...........
- 2. a/a
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