
REJESTRACJA ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW, PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 

 
INFORMACJA 

 
 
 

I. Krok po kroku 

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków, 

podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej lub napisz go 

samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny). 

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty. 

3. Dokonaj opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków, 

podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej i dowód jej wniesienia 

dołącz do wniosku. 

4. Skompletowane dokumenty złóż w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku bądź wyślij 

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik, lub prześlij 

drogą elektroniczną korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. 

5. Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.  

6. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru). 

7. Podczas odbioru decyzji okaż dokument tożsamości. 

 

II. Wymagane Dokumenty 

1. Wniosek o rejestrację zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie 

przepisów prawa unii europejskiej, zgodny z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55). 

2.  Kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt, m.in.: 

a) zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo 

b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo 

c) dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia 

w hodowli, albo 

d) inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia; 

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt. 

4. Tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, w przypadku składania 

obcojęzycznych dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, wystawionych przez 

hodowców z obszaru Unii Europejskiej, 

5. Kopia zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania gatunków zwierząt 

niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, składana w przypadku złożenia 

wniosku o wpis do rejestru zwierząt tych gatunków, 
 



III. Opłaty 

1. 26,00 zł - opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków, 

podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej 

2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik:  

Bank PKO BP, nr konta:  95 1020 3176 0000 5802 0013 7885 

 

IV. Miejsce i sposób złożenia oraz odbioru 

1. Miejsce i sposób złożenia: 

a) osobiście do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku, 

b) za pośrednictwem poczty, 

c) drogą elektroniczną korzystając z podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP 

2. Miejsce i sposób odbioru: 

a) za pośrednictwem poczty, 

b) osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - po uprzednim uzgodnieniu z 

pracownikiem prowadzącym sprawę. 

 

V. Termin przyjęcia wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej i wydania zaświadczenia: 

1. Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.  
 

VI. Uwagi 

1. 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 i ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest 

zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. 

2. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt. 

3. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z 

dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie 

zwierzęcia, jego utraty lub śmierci; wniosek o dokonanie wpisu, o zmianę danych rejestrowych lub 

o wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 

4. Okazy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być 

wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 

właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów 

posiadania i przetrzymywania tych zwierząt. 

5. W imieniu osoby małoletniej, która nie ukończyła 18-go roku życia, wniosek składa jej przedstawiciel 

ustawowy - rodzic lub opiekun prawny. 



6. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy: 

- ogrodów zoologicznych, 

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami,  

- czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji. 

7. Dokumentem potwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia jest: 

-  zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo 

-  zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo 

-  dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w 

hodowli albo 

-  inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia (wydany zgodnie z przepisami prawa 

poszczególnych państw członkowskich UE). 

8. Wyszukiwarka gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE 

dostępna jest na stronie internetowej https://speciesplus.net/ 

9. Lista gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii I i II 

zamieszczona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków 

zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1037) - w załączeniu 

treść rozporządzenia. 

 

10. Podstawa prawna 

a) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

256 z późn. zm.). 

b) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.). 

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). 

d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt 

niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1037). 

 

 

 

https://speciesplus.net/

