
 

IK/GK/04 
  ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE 

PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ 

 

Hasło 
 

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie 
psa rasy uznawanej za agresywną 

 

Miejsce załatwienia sprawy 
 
Urząd Miasta w Jaśle 
Wydział Gospodarki Komunalnej  
ul. Sokoła 8, 38-200 Jasło 
I piętro, pokój nr: 6, nr tel. 13 448 63 80 
 
Urząd jest czynny: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, 
                                 piątek: 7.30 – 14.00. 

 
Wymagane dokumenty 
 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia wg formularza – FO/IK/GK/04/01. 
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 
Sposób załatwienia sprawy 
 
Osoba zamierzająca prowadzić hodowlę lub utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną 
zobowiązana jest złożyć do Burmistrza Miasta Jasła wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie 
hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. Do wniosku należy dołączyć dowód 
uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł lub 82 zł.  

 
Opłaty 
 
Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości: 

− 616,00 zł na prowadzenie hodowli psa rasy uznawanej za agresywną; 

− 82,00 zł na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. 
(Podstawa uiszczenia opłaty skarbowej: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) – część III pozycja 44 pkt 1 i 2 załącznika do ustawy). 
 

 

Czas załatwienia sprawy 
 
Wydanie zezwolenia następuje w terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.  
 
Inne informacje istotne dla interesantów 
 
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać informację o pochodzeniu psa/psów*, jego 
rasie, wieku, płci, oznakowaniu oraz miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza 
prowadzić hodowlę lub go utrzymywać. 



 
 

W przypadku złożenia wniosku wymagającego uzupełnienia, organ wzywa wnioskodawcę do jego 
uzupełnienia, a termin wydania zezwolenia wydłuża się o czas uzupełnienia wniosku. 
 
Tryb odwoławczy. 
 
Od decyzji dotyczącej wydania zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy 
uznawanej za agresywną służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jasła, w terminie 14 dni od dnia 
jej doręczenia. 
 
Kasa Urzędu: 
 
Znajduje się w budynku Urzędu Miasta w Jaśle przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło 
(II piętro – pokój nr 218), nr tel. 13 448 63 09. 
 
Kasa jest czynna: 
 
- poniedziałek: 7.40 – 16.45 
- wtorek – czwartek: 7.40 - 15.00  
- piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca: 7.40 – 13.00. 
 
Dane identyfikacyjne: 
 
MIASTO JASŁO 
38-200 Jasło, ul. Rynek 12 
NIP: 685-10-00-345 
REGON: 370440301 


