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I. PODSTAWA PRAWNA    

1. Art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55             
ze zm.). 
   
II. WYMAGANE DOKUMENTY     
 
Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt zawierający następujące dane:  
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,   
- adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,   
- liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych,   
- nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,   
- datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,   
- datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,   
- płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,   
- opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest ono oznakowane,   
- cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,    
- numer i datę dokumentu stwierdzającego legalność jego pochodzenia.   
Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się oryginał lub kopię dokumentu:   
- zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo   
- zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo   
- dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia           
w hodowli, albo    
- inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.     
Odmowa rejestracji następuje w formie decyzji administracyjnej.   
Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy ogrodów zoologicznych, podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami oraz czasowego przetrzymywania zwierząt                 
w celu leczenia i rehabilitacji.    
 
III. OPŁATY    

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wynosi 26 zł. Opłatę skarbową można wnieść 
w kasie Starostwa Powiatowego lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
 
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 Bank PEKAO SA O/Suwałki 
   
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY    

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej 
dokumentacji, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.    
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V. SPRAWY ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska             
i Leśnictwa, pokój nr 121, tel. 087 565 92 92 od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1530.   
   
VI. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW     

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Klienta.   

VII. TRYB ODWOŁAWCZY   

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                  
w Suwałkach za pośrednictwem Starosty Suwalskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.  
 
VIII. UWAGI 


