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Obsługa klienta

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami);
2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003, Nr 77, poz. 687);
3) ustawa z dnia 16 listopada 2014 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).
OPIS POSTĘPOWANIA
WEJŚCIE : wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
1. Pracownik Oddziału Ochrony Środowiska – Zespołu Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt
(zwanego dalej „WKŚ-I-ZR”) po otrzymaniu z Kancelarii ogólnej lub Biura Obsługi Klienta wniosku
przygotowuje projekt decyzji o zezwoleniu na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz
uzyskuje akceptację projektu decyzji przez radcę prawnego, a następnie przedkłada projekt do podpisu
przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta do wydawania w jego imieniu decyzji.
2. Pracownik WKŚ-I-ZR przekazuje decyzję do Biura Obsługi Klienta oraz powiadamia wnioskodawcę o
terminie i miejscu odbioru decyzji oraz o wysokości opłaty skarbowej i sposobie jej wniesienia.
3. Pracownik na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta oddaje decyzję wnioskodawcy, dołącza dowód
wniesienia opłaty skarbowej i zwraca potwierdzoną przez odbiorcę kopię decyzji do WKŚ-I-ZR.
WYJŚCIE : decyzja o zezwoleniu na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
OPIS ZAGROŻEŃ
1. Pomyłka wnioskodawcy co do rasy psa.
2. Nie zgłaszanie się lub nie odbieranie decyzji o zezwoleniu na utrzymywanie psa.
3. Brak wniesienia opłaty skarbowej za wydaną decyzję
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