
 

a) Nazwa usługi  
 

 WPIS DO REJESTRU, ZMIANA DANYCH W REJESTRZE, WYKRE ŚLENIE 
Z REJESTRU ZWIERZ ĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM 

PRZEWOŻENIA PRZEZ GRANIC Ę PAŃSTWA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ  

 
b) Symbol 

6121 – Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom przewozowym 
c) Wydział 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
d) Komórka 
e) Opis sprawy 

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, 
wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę 
państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. 

f) Kogo dotyczy 
Klient składający wniosek (osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej). 

g) Wymagane dokumenty 
− Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych                        

w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 
roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu 
nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków. 

− Kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub kopia zezwolenia na schwytanie 
zwierzęcia w środowisku, lub kopia dokumentu wydanego przez powiatowego 
lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub kopia 
innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia. 

− Wniosek o zmianę danych w  rejestrze lub wykreślenie z rejestru  - w przypadku 
zmiany danych w rejestrze lub wykreślenia z rejestru. 

Dodatkowo:   
− dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 26,00 zł za dokonanie wpisu do 

rejestru. 
h) Miejsce składania pism 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa II piętro, pok. 38 
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i) Termin i sposób załatwienia 
Wpis do rejestru, nadanie kolejnego numeru, wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru bądź 

dokonanie zmiany w rejestrze lub wykreślenie z rejestru w terminie nie przekraczającym 30 
dni od skompletowania wniosku (w miarę możliwości z chwilą złożenia wniosku). 

j)  Opłaty 
Opłata za dokonanie wpisu do rejestru 26,00 zł na konto Gminy Żnin. 
Tytułem:  Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym 
 

Nr rachunku: BANK SPÓŁDZIELCZY „PAŁUKI” W ŻNINIE 
47 8181 0000 0001 2742 2000 0038 

 
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku. 

k) Podstawa prawna 

− art. 64  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 
− ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej,  
− ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, 
− załączniki A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku 

w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi , 
zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków. 

l) Tryb odwoławczy 
W przypadku wydania decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za 
pośrednictwem Starosty Żnińskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                       
w Bydgoszczy w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji. 

m) Inne informacje 
II piętro, pokój nr 37, 38, 39 
Wiesław Rumel – kierownik wydziału, 
tel. 52 30 311 00 wew. 45,  
e-mail: srodowisko@znin.pl 
Karol Królikowski – inspektor, 
tel. 52 30 311 00 wew. 44,  
e-mail: k.krolikowski@znin.pl 
 

Wnioski i formularze: 

1. Wniosek – rejestracja zwierząt. 


