KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300 (centrala)
fax. (32) 415 87 36

REFERAT
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

I. TYTUŁ SPRAWY

REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW
PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
II. PODSTAWA PRAWNA

 art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000 z późn. zm.)
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
Sprawę załatwia – Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
tel. (32) 45 97 334
e-mail: srodowisko@powiatraciborski.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek
od 7.30 do 17.00
piątek
od 7.30 do 14.00
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek powinien zawierać:
 imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
 adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
 liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,
 nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
 datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
 datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
 płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
 opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
 cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia.
Załączniki:
 kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub
 kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku lub
 kserokopia zaświadczenia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii,
potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli lub
 kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,
 ewentualne pełnomocnictwo.

VI. OPŁATY

 Opłata skarbowa za wpis do rejestru od każdego gatunku – 26 zł,
 Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł,
 Opłatę skarbową można uiścić w kasie na parterze w budynku B pokój nr 2 gotówką
lub dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Racibórz nr
78105010701000000400033692 z dopiskiem: „za wpis do rejestru zwierząt”
 Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Wg załączonego wzoru.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

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.
Rejestr zwierząt 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 w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru zwierząt 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.
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo
Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana
Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl.
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi należy kontaktować się
z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:
iod@powiatraciborski.pl.
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie
Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/OCHRONA_PRZYRODY.html.
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Opracował: Małgorzata Baszczak
Zatwierdził: Barbara Kostka

