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Zgłoszenie do rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B 

rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków 
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów,             

ptaków lub ssaków. 
 

 
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 
   Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Ochrony Środowiska. 
 
II. PODSTAWA PRAWNA: 
    Art.   64  ust. 1 i 3  ustawy  z  dnia  16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2018 r., poz.1614).  
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

1. Zgłoszenie do rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia 
Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze 
regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków  lub ssaków zawierający następujące 
dane:  

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę; 
2) adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli; 
3) liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych; 
4) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 
5) datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia; 
6) datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia; 
7) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia; 
8) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane; 
9) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia; 
10) numer i datę 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. 

2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej. 
 
IV. OPŁATY: 
     Skarbowa:  
     za wpis do rejestru zwierząt  - 26,00 zł* 
     Płatne gotówką w kasie Biura Obsługi Interesanta czynnej: poniedziałek 7.45 – 18.00, wtorek, środa,   

czwartek, piątek w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski 
S.A. o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010. 

 
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Nr 3 czynne: poniedziałek w godz. 7.45 – 18.00, wtorek, środa, 
czwartek, piątek w godz.7.45 – 15.45. 
 

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
      Wpis do rejestru zwierząt, wydanie zaświadczenia o rejestracji zwierząt.  
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VII. TERMIN ZAŁATWIENIA: 
 

      Do 7 dni. 
 

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY: 
 
     Od decyzji odmawiającej wpisania zwierząt do rejestru odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3. 

 
 

UWAGI: 
 

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. 
Zgłoszenie do rejestru lub wniosek o wykreślenie z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w 
terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
 

 

 

* Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1044 z późn.zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej 
powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. 
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