
..................................................................                       ……….…………………..…dnia...../....../ 
200... 
          / Nazwisko i imię / 
PESEL : ............................................ 

Dow. osob. nr .................................. 

Adres:............................................... 

......................................................... 

  
Wójt Gminy Lipnica Murowana 

  
    Proszę o wydanie  zezwolenia  na  utrzymywanie  psa  rasy ..................................................   zaliczanego 
do rasy psów uznawanych za agresywne .    
         
    Informacja o posiadanym psie :  

1. Pochodzenie psa / Nazwisko i adres poprzedniego właściciela / 
 

            ........................................................................... ................................................... 
  

       2.  Rasa / mieszaniec o pokroju   .................................................................. ..........      
 
       3. Data urodzenia psa :  ......................................4. Płeć :  ......................................      
   
       5.  Sposób oznakowania / nr ident . ................................................................ ......... 
 
       6. Adres miejsca przetrzymywania psa  ................................................................... 
     
       7. Opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa : 
            
            .................................................................................................... .......................... 
 
            .................................................................................................... .......................... 
                                                      Oświadczenia : 
    1. Oświadczam , że miejsce i warunki utrzymywania psa wykluczają możliwości 
        niekontrolowanego opuszczenia miejsca stałego pobytu oraz dostęp osób  
        trzecich. 
    2. Oświadczam , że znane mi są zasady i warunki zachowania zwykłych i  
         nakazanych środków ostrożności przy utrzymywaniu psa  dla zapewnienia  
         bezpieczeństwa dla ludzi . 
    3.  Oświadczam , że pies został zaszczepiony p/wściekliźnie oraz opłacono  
         podatek za posiadanie psa – w załączeniu kserokopie dokumentów. 
 
                                                                           ............................................. 
                                                                                podpis wnioskodawcy   
                         
 
Uwaga: Do wniosku należy dołączyć , zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej ( Dz.U. Nr 225 , poz. 1635 ) ,  potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Opłatę w wysokości  82 zł należy 
wnieść na  rachunek bankowy Gminy Lipnica Murowana. Opłatę można uiścić także w punkcie kasowym w budynku 
Urzędu Gminy. Podstawa prawna: załącznik do wyżej wymienionej ustawy – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej , 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część III poz. 44. 
------------- 
Do wniosku proszę dołączyć kserokopię metryki psa.  
Wykaz  ras  psów  uznawanych  za  agresywne: 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 . 



 


