
 
 
 
 

 

Druk AS-2.5, obowiązuje od 21 grudnia 2022 r. 

WWyyddzziiaałł  IInnżżyynniieerriiii  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  
pok. 320 

tel. 32  283 63 20    32 283 63 80 
 

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 
tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl 

 
Urząd Miejski 

w Bytomiu 

 
.........................................................................                        Bytom, dnia …................................ 
                        (imię i nazwisko) 

……………………………………...................... 

……………………………………….................. 
                               (adres) 

……………………………………….................. 
                   (nr telefonu/adres e-mail)* 

 

WPIS DO REJESTRU  ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM 
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba nowego posiadacza lub prowadzącego hodowlę  ......... 

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

2. Adres miejsca przetrzymywania lub prowadzenia hodowli ................................................................... 

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

3. Liczba oraz płeć zwierząt ...................................................................................................................... 

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

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

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

5. Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierząt ..................................................................................... 

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

6. Data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia .................................................. 

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

7. Opis trwałego oznakowania, jeśli istnieje.............................................................................................. 

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

8. Cel przytrzymywania (np. hobby, hodowla, dobra własne).................................................................... 

9. Numer i data wydania dokumentu ........................................................................................................ 

A. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju 
B. zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku  
C. dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia  w  hodowli 
D. inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia 

 

                                                                                                                       ………………………………………......... 
                       (podpis wnioskodawcy) 

 

 



 

Druk AS-2.5, obowiązuje od: 21 grudnia 2022 r. 

Oświadczam, że nie prowadzę ogrodu zoologicznego, ani działalności gospodarczej w zakresie 

handlu ww. zwierzętami podlegającymi ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej. 

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

                                                                                                                                                                (podpis wnioskodawcy) 
  

  
  
  

Załączniki: 
1. Kserokopia dokumentu (potwierdzona za zgodność w Wydziale Inżynierii Środowiska, pok. 320), o którym 

mowa w pkt 9. 
2. Dokument wniesienia opłaty skarbowej. 

  
  

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących numer telefonu kontaktowego/adres e-mail 
(niepotrzebne skreślić) w celu przekazywania istotnych informacji w ramach postępowania administracyjnego. 

                                                                                                                       ………………………………………......... 
                       (podpis wnioskodawcy) 

  

 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA: 

I. Informacja o trybie postępowania: 
1. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub Punkcie Informacyjnym (parter Urzędu Miejskiego). 
2. Dodatkowe informacje można otrzymać w Wydziale Inżynierii Środowiska (pok. 320). 

II. Opłaty:  
1. Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru wynosi 26 zł za każdy wymieniony w podaniu gatunek  

(zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)  
2. Opłatę można wnosić: 

- kartą płatniczą na stanowisku w trakcie załatwiania sprawy 
- przez wpłatę na rachunek bankowy: 
   Gmina Bytom 

           60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 
- gotówką na poczcie - bez dodatkowych opłat 

 
Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wpłat za granicą na stronie:                            
https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAddmmiinniissttrraattoorreemm  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ww  UUrrzzęęddzziiee  MMiieejjsskkiimm  ww  BByyttoommiiuu  jjeesstt  PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  BByyttoommiiaa  
  4411--990022  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22  

DDaannee  kkoonnttaakkttoowwee  IInnssppeekkttoorraa  IIOODD::  
UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22,,  mmaaiill::  ppii@@uumm..bbyyttoomm..ppll  
  
DDaannee  oossoobboowwee  ssąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  AAddmmiinniissttrraattoorraa  ddaannyycchh::  
11//  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  AAddmmiinniissttrraattoorraa  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  UUssttaawwyy  zz  ddnniiaa  1166  kkwwiieettnniiaa  22000044  rr..  oo  oocchhrroonniiee  pprrzzyyrrooddyy;;  
22//  ooddbbiioorrccaammii  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ssąą  oossoobbyy  ffiizzyycczznnee  ii  pprraawwnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa,,  ttjj..  mm..iinn..  KKooddeekkssuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  

aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo;;  
33//  ddaannee  oossoobboowwee  bbęęddąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  cczzaass  ookkrreeśślloonnyy  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh;;  
44//  oossoobbaa  kkttóórreejj  ddaannee  ddoottyycczząą  mmaa  pprraawwoo  ddoossttęęppuu  ddoo  ttrreeśśccii  sswwooiicchh  ddaannyycchh  oorraazz  pprraawwoo  ddoo  iicchh  sspprroossttoowwaanniiaa,,  uussuunniięęcciiaa  lluubb  ooggrraanniicczzeenniiaa  

pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa,,  pprraawwoo  ddoo  pprrzzeennoosszzeenniiaa  ddaannyycchh,,  pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sspprrzzeecciiwwuu,,  pprraawwoo  ddoo  ccooffnniięęcciiaa  zzggooddyy  ww  ddoowwoollnnyymm  mmoommeenncciiee  oorraazz  
pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sskkaarrggii  ddoo  oorrggaannuu  nnaaddzzoorrcczzeeggoo,,  ggddyy  uuzznnaa,,  iiżż  pprrzzeettwwaarrzzaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeeggoo  ddoottyycczząąccyycchh  nnaarruusszzaa  pprrzzeeppiissyy  
ooggóóllnneeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  oo  oocchhrroonniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  zz  ddnniiaa  2277  kkwwiieettnniiaa  22001166rr..  ((UUEE  22001166//667799));;  

55//  ddaannee  oossoobboowwee  nniiee  bbęęddąą  ppooddlleeggaaćć  ddeeccyyzzjjii,,  kkttóórraa  ooppiieerraa  ssiięę  nnaa  zzaauuttoommaattyyzzoowwaannyymm  pprrzzeettwwaarrzzaanniiuu,,  ww  ttyymm  pprrooffiilloowwaanniiuu;;  
66//  ppooddaawwaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeesstt  ddoobbrroowwoollnnee,,  jjeeddnnaakkżżee  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  oobbjjęęttyycchh  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  nniieezzbbęęddnnee..  

 


