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Nazwa usługi:

Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom
na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044);
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/57 z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr
792/2012 w odniesieniu do reguł dotyczących wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz w
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 865/2006 ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Dokument legalności - przepis art. 64 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody nakłada na wnioskodawcę obowiązek załączenia do
wniosku kopii dokumentu, o którym mowa w art. 64 ust. 4 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody, tj:
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.
3.Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt
4. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika.
5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
Opłaty:
- opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł – wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr konta: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

-opłata opłaty skarbowej w wysokości 17zł za złożenie pełnomocnictwa - wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr konta: 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W ciągu 7 dni.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w
Piszu,
ul. Warszawska 1 pok. 20
30
30
12-200 Pisz
Poniedziałek – Piątek: 7 - 15
(0-87) 425 46 83
mgr inż. Małgorzata Połomska

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Olsztynie , za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru
powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Rejestr, prowadzi starosta
właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
-ogrodów zoologicznych
-podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie
przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1
-czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji
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