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Nazwa usługi:
WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT

PODSTAWA PRAWNA:
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256, ze zm.),
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt
niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 173, poz. 1037),
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zarejestrowanie zwierzęcia (formularz do pobrania).
Załączniki do wniosku:
 kopia dokumentu: zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie
zwierzęcia w środowisku, albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza
weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego dokumentu
stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
OPŁATY:
Wysokość opłat skarbowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej:
 za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru - 17,00 zł
 za wpis do rejestru - 26,00 zł.
Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy
ul. Kopernika 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski nr 68 8063 0001
0070 0706 5699 0102
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 14 dni).
W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - 30 dni, a w przypadku
sprawy szczególnie skomplikowanej - 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.
O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.
Sposób załatwienia sprawy
Zaświadczenie o wpisie do rejestru oraz świadectwo.
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WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 4
I piętro, pokój nr 204
tel. 85 833 11 31
e-mail: e.mojsiej@starostwo.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46,
parter), natomiast po odbiór zaświadczenia o wpisie do rejestru i świadectwo należy zgłosić się
do pokoju nr 204 (ul. 11 Listopada 4, I piętro).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek – piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Skarga do Starosty Bielskiego.
UWAGI:
Posiadacz zwierząt, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący
ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru, który prowadzi starosta
właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt. 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.
ZAŁĄCZNIKI:
PO-4.1/Z-2/AŚ-36/F1 Formularz wniosku o zarejestrowanie zwierzęcia.
CEL:
100% spraw załatwionych w terminie do 14 dni.

