
 
 
 
 

 

Druk AS-2.4, obowiązuje od: 21 grudnia 2022 r. 

Urząd Miejski 
w Bytomiu 

  
WWyyddzziiaałł  IInnżżyynniieerriiii  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  

pok. 320 
tel. 32  283 63 20    32 283 63 80 

 
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 

tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl 

 
.........................................................................                        Bytom, dnia …................................ 
                        (imię i nazwisko) 

……………………………………...................... 

……………………………………….................. 
                               (adres) 

……………………………………….................. 
                   (nr telefonu/adres e-mail)* 

 
  

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA 
NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ 

 
 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy: 
.................................................................................................................................................................. 
Informacje o posiadanym psie: 
1. Pochodzenie psa (nazwa hodowli i przydomek) ................................................................................... 
2. Rasa ..................................................................................................................................................... 
3. Data urodzenia ..................................................................................................................................... 
4. Liczba i płeć .......................................................................................................................................... 
5. Umaszczenie......................................................................................................................................... 
6. Sposób oznakowania (tatuaż, mikrochip) ............................................................................................. 
7. Miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa (lokalizacja, adres): ................. 
    ............................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................... 
Oświadczenie: 
Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania psa zapewniają pełne bezpieczeństwo dla ludzi. 
 
 
 

                            ..................…………….......................... 
                             (podpis wnioskodawcy) 
 

Załączniki: 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego pochodzenie psa (metryka lub rodowód). 
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego szczepienie psa przeciw wściekliźnie. 
3. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł. 

   
 
 
 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących numer telefonu kontaktowego/ adres e-mail 
(niepotrzebne skreślić) w celu przekazywania istotnych informacji w ramach postępowania administracyjnego. 
 
 

                                       .................…………….......................... 
                             (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 



 

Druk AS-2.4, obowiązuje od: 21 grudnia 2022 r. 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA: 
 
I.  Informacja o trybie postępowania: 

1. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub w Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu Miejskiego). 
2. Termin rozpatrzenia wniosku: do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
3. Przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem 

Prezydenta Bytomia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
4. Po rozpatrzeniu wniosku wydaje się zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy 
     uznawanej za agresywną. 

II. Wykaz psów uznawanych za agresywne, obejmuje następujące rasy psów: 
1. Amerykański pit bull terrier 
2. Perro de Presa Mallorquin 
3. Buldog amerykański 
4. Dog argentyński 
5. Perro de Presa Canario 
6. Tosa inu 
7. Rottweiler 
8. Akbash dog 
9. Anatolian karabash 
10. Moskiewski stróżujący 
11. Owczarek kaukaski 

III. Opłata skarbowa: 
1. Opłatę skarbową wnosi się  przy złożeniu podania (wniosku) w kwocie 82,00 zł. 
2. Opłatę można wnosić: 

- kartą płatniczą na stanowisku w trakcie załatwiania sprawy 
- przez wpłatę na rachunek bankowy: 
  Gmina Bytom 
  60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 
- gotówką na poczcie - bez dodatkowych opłat 
 

Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wpłat za granicą na stronie:                            
https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne 

 
 
 

Data wpływu wniosku........................................................... 

Zapoznałam/zapoznałem się z objaśnieniami pkt I.2, I.3 

 

 

 

……...............................................................                                                              .................................................................                                
(data i podpis sporządzającego potwierdzenie)                                                                                             (podpis przedsiębiorcy) 
                                               

  
            
  
  
  
  
  

AAddmmiinniissttrraattoorreemm  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ww  UUrrzzęęddzziiee  MMiieejjsskkiimm  ww  BByyttoommiiuu  jjeesstt  PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  BByyttoommiiaa  
  4411--990022  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22  

DDaannee  kkoonnttaakkttoowwee  IInnssppeekkttoorraa  IIOODD::  
UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22,,  mmaaiill::  ppii@@uumm..bbyyttoomm..ppll  
  

DDaannee  oossoobboowwee  ssąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  AAddmmiinniissttrraattoorraa  ddaannyycchh::  
11//  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  AAddmmiinniissttrraattoorraa  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww    UUssttaawwyy    zz  ddnniiaa  2211  ssiieerrppnniiaa  11999977  rr..  oo  oocchhrroonniiee  zzwwiieerrzząątt;;  
22//  ooddbbiioorrccaammii  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ssąą  oossoobbyy  ffiizzyycczznnee  ii  pprraawwnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa,,  ttjj..  mm..iinn..  KKooddeekkssuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  

aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo;;  
33//  ddaannee  oossoobboowwee  bbęęddąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  cczzaass  ookkrreeśślloonnyy  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh;;  
44//  oossoobbaa  kkttóórreejj  ddaannee  ddoottyycczząą  mmaa  pprraawwoo  ddoossttęęppuu  ddoo  ttrreeśśccii  sswwooiicchh  ddaannyycchh  oorraazz  pprraawwoo  ddoo  iicchh  sspprroossttoowwaanniiaa,,  uussuunniięęcciiaa  lluubb  ooggrraanniicczzeenniiaa  

pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa,,  pprraawwoo  ddoo  pprrzzeennoosszzeenniiaa  ddaannyycchh,,  pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sspprrzzeecciiwwuu,,  pprraawwoo  ddoo  ccooffnniięęcciiaa  zzggooddyy  ww  ddoowwoollnnyymm  mmoommeenncciiee  oorraazz  
pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sskkaarrggii  ddoo  oorrggaannuu  nnaaddzzoorrcczzeeggoo,,  ggddyy  uuzznnaa,,  iiżż  pprrzzeettwwaarrzzaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeeggoo  ddoottyycczząąccyycchh  nnaarruusszzaa  pprrzzeeppiissyy  
ooggóóllnneeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  oo  oocchhrroonniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  zz  ddnniiaa  2277  kkwwiieettnniiaa  22001166rr..  ((UUEE  22001166//667799));;  

55//  ddaannee  oossoobboowwee  nniiee  bbęęddąą  ppooddlleeggaaćć  ddeeccyyzzjjii,,  kkttóórraa  ooppiieerraa  ssiięę  nnaa  zzaauuttoommaattyyzzoowwaannyymm  pprrzzeettwwaarrzzaanniiuu,,  ww  ttyymm  pprrooffiilloowwaanniiuu;;  
66//  ppooddaawwaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeesstt  ddoobbrroowwoollnnee,,  jjeeddnnaakkżżee  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  oobbjjęęttyycchh  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  nniieezzbbęęddnnee..  


