
KARTA INFORMACYJNA 

Starostwo Powiatowe w Jarocinie 
Al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin 
 

tel. (062) 747-29-20 fax (062) 747-33-37 

BŚ-18 
Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom 

na podstawie przepisów Unii Europejskiej  

Podstawa prawna  

Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 
z późn. zm.)   

Posiadacz 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, 
a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. 

Wymagane dokumenty  

1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom 
na podstawie przepisów Unii Europejskiej. 

2. Kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie 
zwierzęcia w środowisku, albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza 
weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego 
dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia. 

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.  

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, obowiązek zgłoszenia nie dotyczy: 

− ogrodów zoologicznych,  

− podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami,  
− czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji. 

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł  

Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1827) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku 
o dokonanie czynności urzędowej.  

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek organu podatkowego (Burmistrz 
Jarocina), z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. 



Termin odpowiedzi  

zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego. 

Jednostka odpowiedzialna  

Referat Budownictwa i Środowiska  

Starostwo Powiatowe w Jarocinie  

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin  

pok. 11, tel. (0-62) 740-79-40 

Tryb odwoławczy  

- 

Uwagi  

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

  


