
   

REJESTROWANIE I WYKREŚLANIE Z REJESTRU ZWIERZĄT  

OBJĘTYCH OCHRONĄ NA MOCY MIĘDZYNARODOWYCH KONWENCJI 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79,  63-300 Pleszew 

Wydział Ochrony Środowiska 

budynek A, pokój nr 10, telefon (0-62) 74 29 608 

e-mail: os@powiatpleszewski.pl 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:   

wniosek o wpisanie do rejestru lub wykreślenie z rejestru należy złożyć w obsługi Biurze 

Obsługi Klienta. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:         

wniosek zgodnie z art. 64 ust. 4, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. 

U. z 2018r. poz. 1614 ) powinien zawierać: 

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,  

2. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,  

3. liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych, 

4. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,  

5. datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia, 

6. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego  pochodzenia, 

7. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,  

8. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,  

9. cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,  

10. numer i datę wydania: 

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.  

 

OPŁATY:   
26 zł - płatne w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub w kasie Starostwa Powiatowego 

w Pleszewie, lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Pleszewie Nr 40 8407 0003 0007 

1000 2000 0413 - Rachunek MiG Pleszew, na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek – 

opłata za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt. 
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CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:    

do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 

miesięcy. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:                 
nie podlega. 

 

PODSTAWA PRAWNA:   

art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). 


