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ZGŁOSZENIE DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE
UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ ZWIERZĄT NIEBEZPIECZNYCH DLA ŻYCIA I ZDROWIA
LUDZI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
złożenie wniosku i odbiór dokumentu:
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynkach Urzędu Miasta:
- przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (II piętro), w pok. 301,
- przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu
Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830; e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
dodatkowe informacje: w Biurze Ochrony Środowiska przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41
(parter) w pok. 109; tel. (+48) 68 454 46 58,
elektronicznie – na platformie ePUAP – pod adresem: www.zielona-gora.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej w dziale: e-Urzad – elektroniczny Urząd podawczy – zgłoszenie do rejestru zwierząt
podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
za pośrednictwem poczty.
WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o wpis, wykreślenie z rejestru lub zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających
ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych oraz zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia
ludzi:
sporządzony samodzielnie przez interesanta, zawierający następujące dane:
- dane wnioskodawcy, imię, nazwisko i adres oraz ewentualnie nr tel. kontaktowego, e-mail lub dane
pełnomocnika,
- 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 - jeśli data dzienna nie jest znana należy podać
przypuszczalny zakres lat w których zwierzę się urodziło,
- 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,
- datę, numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,
- w przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru: numer wpisu do rejestru oraz przyczynę wykreślenia,
- określenie sposobu odbioru dokumentu,
- czytelny podpis.
lub wniosek według ustalonego wzoru dostępny:
- w siedzibie Urzędu Miasta ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Biurze Ochrony Środowiska (parter),
- w siedzibie Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 lub 6
(parter),
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska,
dokumenty wymagane do wniosku:
- dowód wniesionej opłaty skarbowej,
- w przypadku zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi – kopia zezwolenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów dotyczących tych zwierząt,
- kopia jednego z następujących dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierzęcia:
- zezwolenie na import zwierzęcia do kraju,
- zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
- dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia
w hodowli,
- inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia,
- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany
przez pełnomocnika.
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TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
w ciągu 7 dni zgodnie z prawem,
w większości przypadków do 4 dni od złożenia kompletnego wniosku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
zaświadczenie – o dokonanym wpisie, zmianie lub wykreśleniu.
OPŁATY
opłata skarbowa w wysokości: 26,00 zł za wpis do rejestru zwierząt za każdy gatunek bez względu na ilość
okazów (opłata nie jest pobierana za zmiany w dokonanych wcześniej wpisach ani za wykreślenie z rejestru),
opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia o dokonanych wykreśleniach lub
zmianach w rejestrze,
opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa,
opłatę skarbową można uiścić:
30
00
- w kasach Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 8 do 14 ,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
- w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji,
Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Zielona Góra dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
w dziale: Budżet i finanse – Numery rachunków bankowych.
TRYB ODWOŁAWCZY
brak.
DODATKOWE INFORMACJE
nie podlegają opłacie skarbowej skreślenia i zmiany w rejestrze,
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 dotyczy również zmiany danych zawartych w rejestrze,
obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:
- ogrodów zoologicznych,
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków
chronionych,
- czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji,
listę zwierząt (płazów, gadów, ptaków i ssaków) objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zawierają
aneksy A i B do 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 (Dz. U. L 61 z 3.3.1997, s.1 z późn. zm.),
podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków
chronionych są obowiązane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub
kopii dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia. Kopia ta powinna być, przez podmiot
sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć
i podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany
dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej,
osoba działająca w imieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej
kopii pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa
w wysokości 17,00 zł (vide: opłaty),
w przypadku załatwiania sprawy elektronicznie na platformie e-PUAP, we wniosku należy podać nazwę
skrytki, na jaką ma być wysłana odpowiedź.
ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze
zgłoszeniem do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych oraz
zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi jest Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzanie danych
jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o ochronie przyrody;
szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku ze zgłoszeniem do rejestru
zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych oraz zwierząt
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak
załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska oraz w budynkach Urzędu Miasta: przy ul. gen. Jarosława
Dąbrowskiego 41 (parter) w Biurze Ochrony Środowiska i przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi
Interesanta na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta.
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PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 – tekst jednolity),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 - tekst jednolity
z późn. zm.),
ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1579 z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 - tekst
jednolity z późn. zm.).

pracownik DR-OS
opracowano

kierownik DR-OS
sprawdzono

inspektor ochrony danych
sprawdzono
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3.10.2018 r.
Sekretarz Miasta
zatwierdzono

