Ostrowiec Świętokrzyski, dnia............................................

Wniosek
o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom handlu nimi na podstawie przepisów prawa międzynarodowego
oraz o wydanie zaświadczenia
(na podstawie art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.)

Organ rejestrujący:

Nr wniosku

Starosta Ostrowiecki

(wypełnia pracownik Urzędu)

Imię i nazwisko wnioskodawcy:

Nr w rejestrze:

.......................... .......................... .......................... ...................................... ..........................telefon (nieobowiązkowe).......................... .......................... .............................
Adres zamieszkania:
Adres przetrzymywania zwierząt /prowadzenia hodowli:
................................................................................................................................................

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

Opis zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku w języku łacińskim
(w polskim, jeśli istnieje)

Liczba
zwierząt

Opis trwałego
oznakowania

Cel przetrzymywania

Data nabycia
Data i miejsce
i źródło pochodzenia
urodzenia zwierzęcia
zwierzęcia

Płeć zwierzęcia,
(jeżeli możliwa do
ustalenia)

Zezwolenie na import lub schwytanie lub
Dokument wydany przez urzędowego
lekarza weterynarii potwierdzający
urodzenie zwierzęcia w hodowli lub inny
dokument stwierdzający legalność
pochodzenia zwierzęcia
Nr

Data

Uwaga:
Zgodnie z art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu:
zezwolenia na wwóz do kraju /lub zezwolenie na schwytania zwierzęcia w środowisku /lub dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii
potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli /lub innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją dotyczącą ochrony danych osobowych osób załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu
Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu lub na stronie internetowej http://ostrowiecki.eu/ochrona-danych-osobowych/.

………………………………….
/data i podpis wnioskodawcy/

Oświadczam, że jestem posiadaczem w/w zwierząt, nie prowadzę ogrodu zoologicznego i działalności gospodarczej w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

………………………………….
/data i podpis wnioskodawcy/
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski mojego numeru telefonu,
w związku z dokonaniem powyższej czynności urzędowej.

………………………………….
/data i podpis wnioskodawcy/
Pouczenie:
Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Santander Bank
Polska S.A., nr rachunku bankowego 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220 tytułem: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26,00 zł (od każdego
gatunku)
Ponadto:
1. Tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, w przypadku składania obcojęzycznych dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt,
wystawionych przez hodowców z obszaru Unii Europejskiej,
2. Kopia zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, składana
w przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru zwierząt tych gatunków,
3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją zwierząt lub do odbioru zaświadczenia, składany w przypadku
załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną),
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia), w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana
Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Santander Bank Polska S.A., nr rachunku bankowego 05 1090 2040 0000 0001 4739 9220 tytułem: „Opłata skarbowa za
udzielenie pełnomocnictwa”. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.
Wyjaśnienia:
5. Kody źródła pochodzenia okazów (do wpisania w kolumnie „Data nabycia i źródło pochodzenia zwierzęcia” - zgodnie z informacją zawartą w posiadanym dokumencie stwierdzającym
legalność pochodzenia zwierzęcia): W - okaz schwytany w środowisku naturalnym R - okaz pochodzący z działalności ranczerskiej D - zwierzęta wymienione w załączniku A,
hodowane w niewoli do celów handlowych, C - zwierzęta wymienione w załączniku A hodowane w niewoli do celów niehandlowych oraz zwierzęta wymienione w załączniku B i C,
hodowane w niewoli zgodnie z rozdziałem XIII rozporządzenia (WE) nr 865/2006, F - zwierzęta urodzone w niewoli, dla których kryteria rozdziału XIII rozporządzenia (WE)
nr 865/2006 nie są spełnione, O - okazy przedkonwencyjne, U - źródło nieznane, I - okazy skonfiskowane lub zatrzymane lub – zwierzę urodzone w hodowli (w przypadku braku kodu
w dokumencie stwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia urodzonego w hodowli).

Odbiór korespondencji: w miejscu złożenia wniosku lub pocztą na w/w adres*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

