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Karta Informacyjna Usługi 

 
 

DOKONANIE WPISU DO REJESTRU ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH  
DO GATUNKÓW PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM  

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 
I. Podstawa Prawna 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  
5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej 

fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 1 

  
II. Wymagane wnioski 

Wniosek zawierający: 
a.  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę; 
b.  adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli; 
c.  liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych; 
d.  nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 
e.  datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia; 
f.  datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia; 
g.  płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia; 
h.  opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane; 
i.  cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia. 

 

III. Wymagane załączniki 
1. Kopia:   

a. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo 
b. zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo 
c. dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie 

zwierzęcia w hodowli, albo 
d. innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (wydany zgodnie 

z przepisami prawa poszczególnych państw członkowskich UE); 
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej . 
3. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa2. 

 

IV. Dokumenty do wglądu 
          Brak 
 

V. Opłaty  
Opłaty skarbowe:  
   a. 26 zł za dokonanie wpisu do rejestru; 
   b. 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa.  

 

Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Starostwa lub na rachunek bankowy Starostwa:  
Nr 51 1090 1056 0000 0001 4916 5048 
 

lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim: PKO BP S.A.  
Nr 31 1020 1185 0000 4102 0019 1726. 

 
 
 
 

http://www.pwz.pl/
http://bip.pwz.pl/plik,8296,wniosek-o-wpis-do-rejestru-zwierzat-nalezacych-do-gatunkow-podlegajacych-ograniczeniom-na-podstawie-przepisow-prawa-unii-europejskiej.docx


 

OŚ 31/13 

2 

Zwalnia się od opłaty skarbowej: 
 

a. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie 
czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku 
z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie; 

b. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo 
wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument 
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią 
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

 

VI. Termin załatwienia sprawy 
 

Wpis do rejestru do 1 miesiąca 
Wydanie zaświadczenia do 7 dni 

 
VII. Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
Nr telefonu (22) 733 72 48 
Godziny pracy: poniedziałek 900- 1700, wtorek- piątek 800- 1600     
 

Dokumenty można złożyć w okienku w okienku podawczym na parterze urzędu (wejście A do budynku) 
lub przesłać na adres Starostwa.  

 
VIII. Tryb odwoławczy 
          W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru zwierząt, przysługuje odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty 
Warszawskiego Zachodniego. 

 

 

IX. Uwagi 
1  Aktualna lista zwierząt zawarta jest w rozporządzeniu ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2117 
z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony 
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. 
 
2 W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 
Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy: 
  a.  ogrodów zoologicznych; 
  b. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków 

chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody; 
  c. czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji. 
 
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 właściwemu staroście                       
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku   

  
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. 

 

 
 


