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I. Nazwa sprawy:

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

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta
parter, pok. nr 8
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko Elektroniczna skrzynka podawcza
tel.: 74 865–75–44, 
fax: 74 867–32–32 dostępna pod adresem:

www.epuap.gov.pl
Czas pracy: 
poniedziałek- piątek: 7:30-15:30

III. Wymagane dokumenty i dane opisowe objęte wnioskiem:

Wniosek o wydanie zaświadczenia wpisania zwierząt do rejestru zwierząt gatunków
podlegających ograniczeniom powinien zawierać:
1. Dane personalne wnioskodawcy:

 imię i nazwisko;
 adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;

2. Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
3. Liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
4. Nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeśli polska nazwa istnieje;
5. Datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
6. Płeć zwierzęcia, jeśli jest możliwa do ustalenia;
7. Opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeśli jest oznakowane;
8. Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
9. Numer i datę wydania:

 zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
 zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo
 dokumentu  wydanego  przez  powiatowego  lekarza  weterynarii,

potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

IV. Opłaty:

Za wpis  do  rejestru  pobiera  się  opłatę  w wysokości  26 złotych,  za wydanie
zaświadczenia  pobiera  się  opłatę  skarbową  w  wysokości  17  złotych,  zgodnie  z
ustawą  o  opłacie  skarbowej  z  dnia  16  listopada  2006  r.  Opłatę  należy  uiścić  w
punkcie kasowym w siedzibie Starostwa przy ul. Okrzei 1 lub przelewem na konto

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
http://www.epuap.gov.pl/


62  9588  0004  7100  1010  2000  0020  z  dopiskiem opłata  skarbowa  za  wpis  do
rejestru/za wydanie zaświadczenia 

V. Termin załatwiania:

30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż 2
miesiące. 

VI. Sposób załatwiania:

Wpisanie  do  rejestru  zwierząt  należących  do  gatunków  podlegających
ograniczeniom  na  podstawie  przepisów  prawa  Unii  Europejskiej,  wydanie
zaświadczenia o wpisie.  

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
Pokój 1.20
ul. Wyspiańskiego 2k
57-300 Kłodzko

VIII. Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Woś – stanowisko d.s. ochrony przyrody, tel. 74 865 7541 

IX. Podstawa prawna:

1. art. 64 ust. ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

X. Tryb Odwoławczy:

Brak

XI. Informacje dodatkowe:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni.

Karta obowiązuje od dnia 7.06.2022 r.
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