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Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na 
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty

Wniosek o:
- wpis do rejestru zwierząt AS-2.5,
- wykreślenie zwierząt z rejestru AS-2.6;
W przypadku wpisu do rejestru - kserokopia 
dokumentu potwierdzającego legalność 
pochodzenia zwierząt:
- zezwolenie na import zwierzęcia do kraju,
- zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w 
środowisku,
- dokument wydany przez powiatowego lekarza 
weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia 
w hodowli,
- inny dokument stwierdzający legalność 
pochodzenia zwierzęcia;
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inżynierii Środowiska pok. 320

Opłaty

Opłata skarbowa: 
– wpis do rejestru zwierząt – 26,00 zł za każdy 

wymieniony gatunek
– wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do 

rejestru zwierząt lub szczegółowego wykazu 
posiadanych zwierząt w hodowli – 17,00 zł 

Zmiana danych w rejestrze lub wykreślenie z 
rejestru nie podlega opłacie.

➔ Opłatę skarbową 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 

Termin załatwienia sprawy 

do 1 miesiąca

do 2 miesięcy w przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta
Bytomia w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji

Podstawa prawna

art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 
9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków 
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Uwagi

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych
w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 
338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. 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.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych 
w rejestrze 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 w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku.
Kto umyślnie nie zgłasza do rejestru posiadanych 
lub hodowanych zwierząt zgodnie z art. 127 pkt 3 
ustawy o ochronie przyrody podlega karze aresztu 
albo grzywny.
W przypadku wątpliwości wszelkich informacji 
udziela Wydział Inżynierii Środowiska.

Formularz wniosku

Dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz 
w Punkcie Informacyjnym wniosek AS-2.5 lub 
AS-2.6.
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