
 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. /41/ 200-12-00, /41/ 200-12-08 
fax /41/ 200-12-10 

www.powiat.kielce.pl 
e-mail: kancelaria@powiat.kielce.pl 

Karta Opisu Usługi RO - 23 
 

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie 
przepisów prawa Unii Europejskiej 

 
Ogólny opis: 

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 lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest 
obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 
1. Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.- Dz. U. z 2022 r. 
     poz. 2000 z późn. zm.), 
3. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672). 
 

Wymagane dokumenty: 
1. wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom 
na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (druk RO – 23/1 dostępny w Biurze Obsługi Klienta oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat.kielce.pl) / wniosek o wykreślenie z rejestru 
zwierząt w przypadku  zbycia lub wywozu za granicę państwa, jego utraty lub śmierci; 
2. kopia dokumentu stwierdzającego legalne pochodzenie zwierząt (w przypadku składania obcojęzycznych 

dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, wystawionych przez hodowców z obszaru 
Unii Europejskiej należy przedłożyć tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza 
przysięgłego); 

3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt; 
4. w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo 

poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za dokument 
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. 

Opłaty: 
26 zł – opłata za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt, wpłacana na konto Urząd Miasta Kielc Nr konta  
ING Bank Śląski O/Kielce 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 z dopiskiem: opłata za dokonanie wpisu  
do rejestru zwierząt. Opłata na poczcie, w kasie, banku, przelew, w siedzibie tut. Starostwa; 
17 zł – opłata za złożenie pełnomocnictwa wpłacana na konto Urząd Miasta Kielc Nr konta ING Bank Śląski 
O/Kielce 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 z dopiskiem: opłata za pełnomocnictwo w sprawie dokonania 
wpisu do rejestru zwierząt. Opłata na poczcie, w kasie, banku, przelew, w siedzibie tut. Starostwa. 

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
Referat Rolnictwa i Leśnictwa (III piętro, pok. 351, tel. 41 200-14-75) 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 
Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od daty wpływu 
wniosku. 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji, w której odmówiono dokonania wpisu zwierzęcia do rejestru zwierząt należących do gatunków 
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługuje prawo  
do wniesienia odwołania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty 
Kieleckiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

https://sip.lex.pl/#/document/67488692?unitId=zal(A)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67488692?unitId=zal(B)&cm=DOCUMENT
http://www.powiat.kielce.pl/


Uwagi: 
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. 

 

 

 


