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KARTA INFORMACYJNA
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, których posiadanie podlega
ograniczeniom
Podstawa prawna

• Art. 64 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.
U. z 2020 r. Poz. 1546 ze zm.).
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r.
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187,
poz. 1330).

Wymagane dokumenty

• Wniosek o wpis do rejestru zwierząt / o zmianę danych
w rejestrze / o wykreślenie z rejestru zwierząt.
• Kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia
zwierząt np.: 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).
UWAGA: Zaświadczenie o wpisie do rejestru zwierząt nie
jest dokumentem świadczącym o legalności pochodzenia tego
zwierzęcia.
• Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do
rejestru zwierząt .
• Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika
(oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz
z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Wzory dokumentów do
pobrania

Wniosek - o wpisanie do rejestru zwierząt. Wniosek - o
wykreślenie z rejestru zwierząt.

Komórka odpowiedzialna Biuro Środowiska i Klimatu
za prowadzenie sprawy
Miejsce składania
dokumentów

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu

Termin załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia w terminie do 7 dni.
Opłaty

W formie dowodu wpłaty na rachunek bankowy Urzędu

Miejskiego w Wałbrzychu, Bank Millennium nr 51 1160 2202
0000 0004 9251 5252 - dołączonego do wniosku w wysokości:
- za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł (za jeden
gatunek),
- za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych
zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt
z rejestru – 17 zł
- za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem:
pełnomocnik-pełnomocnictwo – 17 zł
Tryb odwoławczy
Informacje dodatkowe

Brak trybu odwoławczego
Sposób załatwienia – wydanie zaświadczenia / dokonanie wpisu
Osoby do kontaktu:
Zuzanna Żołnierczyk
nr tel. 74 66 55 319
ul. Kopernika 2, pok. 206, 58-300 Wałbrzych
Godziny przyjmowania:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30; wtorek: 7.30-16.30;
piątek: 7.30-14.30

