WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW
PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „ Posiadacz zwierząt gatunków
wymienionych w załącznikach AiB rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996
r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji nimi, zaliczonych do do
płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do
pisemnego zgłoszenia ich do rejestru”.
Podstawa prawna:
• art. 64 ust. 1 i art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 1651)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zezwoleń na
przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz.U. Nr 39, poz.
357 z 2002 r.)
Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub
prowadzenia ich hodowli.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub
zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia,
jego utraty lub śmierci.
Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu
staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.
Wymagane dokumenty:
• wniosek
• dowód opłaty skarbowej
• kopię dokumentu o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 11 ustawy:
a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego
urodzenie zwierzęcia w hodowli albo
d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Termin odpowiedzi: zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2014 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
1. do 1 miesiąca ( od dnia złożenia kompletnej dokumentacji)
Opłata skarbowa: zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.
z 2015 r., poz. 783 z póź. zm.)
• 26 zł
Nr konta UM i G Białobrzegi 53 9117 0000 0000 0576 2000 0010 z dopiskiem:
„Opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt”.
Jednostka odpowiedzialna:
• Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach
Plac Zygmunta Starego 9, pokój nr 1
tel. 48 613 34 14 w. 120
ros@bialobrzegipowiat.pl

.............................................
Imię i nazwisko/ nazwa firmy
............................................
Adres zamieszkania/ siedziby
..............................................…
……………………………….
……………………………….
Telefon....................................
NIP...........................................
Regon......................................

Białobrzegi.............................

STAROSTA BIAŁOBRZESKI
WNIOSEK
o wpis do rejestru roślin i zwierząt podlegającym ograniczeniom na podstawie
przepisów prawa Unii Europejskiej - art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.z 2015 r., poz. 1651):
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza lub prowadzącego hodowlę:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania lub siedziba firmy …………..............................................................…
………………………………………………………………………………………………..
3. Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli:
...................................................................................................................................................
4. Liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych:
...................................................................................................................................................
5.Nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje:
...................................................................................................................................................
6. Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia:
...................................................................................................................................................
7. Data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia:
...................................................................................................................................................
8. Płeć zwierzęcia, jeżeli możliwa jest do ustalenia:
.................................................................................................................................................
9. Opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane:
.................................................................................................................................................
10.Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia:
.................................................................................................................................................
11.Numer i data wydania:
a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
.............................................................................................................................................
b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
............................................................................................................................................
c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego
urodzenie zwierzęcia w hodowli albo
.........................................................................................................................................…

d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia
............................................................................................................................................

............................................................
/ czytelny podpis składającego wniosek/
Załączniki:
1. Kopia dokumentu o którym mowa w punkcie 11
2. Dowód opłaty skarbowej za wpis do rejestru w wysokości 26 zł

