
Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom                             

na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wpis do rejestru zwierząt / o wykreślenie z rejestru zwierząt / o zmianę danych 

w rejestrze / o wydanie zaświadczenia.  

2. Dokument potwierdzający legalność pochodzenia zwierząt.  
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

Opłata skarbowa: 

1. 26 zł - za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt.  
Nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisie zwierząt do rejestru.   

2. 17 zł - za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub o 

wykreśleniu zwierząt z rejestru.  Nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze 

oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru. 

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:                                                                             - 
przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim; 

nr 25 9410 0000 2001 1019  9010 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego                           

w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 pok.   nr 12 ( parter), kasa czynna od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7
30

 – 14
00

. 

Miejsce złożenia: 

- sekretariat Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 czynny: 

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7
30

-15
30

, wtorek w godz. 7
30

-16
00

, piątek w godz.7
30

-

15
00 

),  

- za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim ul. 

Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, 

Miejsce odbioru: 

- osobiście w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – po uzgodnieniu                   

z pracownikiem prowadzącym sprawę, 
- za pośrednictwem poczty, 

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Termin odpowiedzi: 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:                                                               

1. do 1 miesiąca.                                                                                                                            

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.  

 



Tryb odwoławczy: 

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru zwierząt służy odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za 

pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Uwagi: 

1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia 

Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny                     

i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków i ssaków,                        

a także prowadzący ich hodowlę, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. 

Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt.  
2.Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru 

powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granice państwa, 

wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub 

wykreślenia z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego 

obowiązku.  

3. Inna osoba (w tym współmałżonek) może złożyć wniosek w imieniu posiadacza,                      

na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez posiadacza składającemu 

wniosek. 

4. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:  

-  ogrodów zoologicznych,  

-  podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami,  

-  czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.  

5. Dokumentem potwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia jest:  

-  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 (w świetle przepisów                 

o zachowaniu dziko żyjących zwierząt. 
6. Obowiązek przekazania, wraz ze sprzedanym zwierzęciem, dokumentu stwierdzającego 

legalność pochodzenia zwierzęcia (oryginału lub potwierdzonej kopii) spoczywa na 

sprzedawcy. Kopia ta winna być przez podmiot sprzedający zwierzę zaopatrzona w numer 

nadany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, pieczęć i podpis osoby sprzedającej, 

informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument 

dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.  

7. Lista zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie 

przepisów prawa Unii Europejskiej oraz informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/cites-ma. 

Informacje: 

Szczegółowe informacje, można uzyskać w pokoju nr 35 (ul. Wiejska 3, II piętro) lub 

telefonicznie, nr tel. (15) 8725486, poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7
30

-15
30

, wtorek                         

w godz. 7
30

-16
00

, piątek w godz.7
30

-15
00 

),. 

 

 



Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 55 

z późn. zm.).  

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r.                    

poz. 1546 z późn. zm). 

 

Wzór wniosków do pobrania: 

DRUK OS.IV.2.1                                                                                                                                      

DRUK OS.IV.2.2                                                                                                                                     

DRUK OS.IV.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………… ………….                      Janów Lubelski, dnia ……………… 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………                                                                                                                       

( dane wnioskodawcy) 

                                                                                     

                                                                                    Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 
                                                                 ul. Zamoyskiego 59 

                                                                 23 – 300 Janów Lubelski 
 

W N I O S E K 

o wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom                        

na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 

 

1. Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Liczba zgłaszanych do rejestru zwierząt: ......................................... 
3. Nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

4. Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

5. Data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

6. Płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 



7. Opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

8. Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia :  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Załączniki: 

• kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju* 

• zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku* 

• dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie 

zwierzęcia w hodowli  lub inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia 

zwierzęcia * 

• dowód wniesienia opłaty skarbowej* 

• …………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                 

............................................. 

            ( podpis wnioskodawcy)                                                                                                       

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUK OS.IV.2.1                                                                                     



………………………………… ………….                      Janów Lubelski, dnia ……………… 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………                                                                                                                       

( dane wnioskodawcy) 

                                                                                     

                                                                                    Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 

                                                                 ul. Zamoyskiego 59 
                                                                 23 – 300 Janów Lubelski 
 

W N I O S E K 

o wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 

 

1. Proszę o wykreślenie z rejestru następujących zwierząt: 

a)................................................. płeć……...............szt……… poz.  rejestru....................... 

b)................................................. płeć……...............szt……….poz. rejestru........................ 

c)................................................. płeć……...............szt……….poz. rejestru........................ 

z powodu ich zbycia, wywozu za granicę państwa, utraty lub śmierci* w dniu 

a).....................................   b)......................................   c)...................................... 

 

................................................                                                                                                    
(czytelny podpis ) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

DRUK OS.IV.2.2                                                                                     



………………………………… ………….                      Janów Lubelski, dnia ……………… 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………                                                                                                                       

( dane wnioskodawcy) 

                                                                                     

                                                                                    Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim 
                                                                 ul. Zamoyskiego 59 

                                                                 23 – 300 Janów Lubelski 
 

W N I O S E K 

o zmianę danych w rejestrze zwierząt należących do gatunków, podlegających 

ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 

 

1. Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Liczba zgłaszanych do rejestru zwierząt: ......................................... 
3. Nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

4. Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

5. Data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

6. Płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 



7. Opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane:  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

8. Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia :  

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

                                                                                                                 

............................................. 

            ( podpis wnioskodawcy)                                                                    

 

Proszę o wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w  rejestrze zwierząt. 

 

............................................. 

            ( podpis wnioskodawcy)                                                                                                                

Załączniki: 

• kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju* 

• zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku* 

• dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie 

zwierzęcia w hodowli  lub inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia 

zwierzęcia * 

• dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku żądania wydania zaświadczenia  o 

dokonaniu zmiany danych zawartych w  rejestrze zwierząt* 

• …………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

DRUK OS.IV.2.3                                                                                                                                                         


