KARTA USŁUG Nr WŚiL/14
Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin
tel. (32) 368 07 00 fax (32) 267 79 33
Usługa: Wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Wymagane dokumenty:
 Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru (wzór do pobrania w siedzibie urzędu) oraz kopię:
1) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
2) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
3) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie
zwierzęcia w hodowli, albo
4) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
 Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Opłata:
Opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt – 26 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką
w kasie Starostwa Powiatowego w Będzinie (ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin), Urzędu
Miasta Będzin (ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Będzina: 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Janusz Hyla - inspektor
Wydział: Środowiska i Leśnictwa, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin
Nr pokoju: 129 – I piętro
Nr telefonu/faxu: +48 32 368-07-75 / +48 32 368-07-77
Godziny pracy: poniedziałek 730-1700, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1400
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przetrzymywanych zwierząt
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:
 Posiadacz zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom w przewozie przez
granice państwa, na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów,
ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia
ich do rejestru.
 Obowiązek zgłoszenia do rejestru, nie dotyczy:
1) ogrodów zoologicznych,
2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami,
3) czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
 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.

