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Wydanie II

WS-11

Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom
przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
I. Dokumenty od wnioskodawcy (strony):
1) Pisemny wniosek od posiadacza zwierzęcia wraz z numerami NIP, PESEL, REGON na wpis (skreślenie wpisu),
zmianę danych,
2) Zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
lub dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia
w hodowli, lub inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.
II. Informacje na temat opłat
Opłata skarbowa:
1) Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł
Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej
(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miejskiego.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Numer konta: Bank Spółdzielczy Oddział w Suchej Beskidzkiej Nr 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010
III. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Brak
IV. Przewidywany termin oraz forma załatwienia
Niezwłocznie w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku:
1) Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej, potwierdzony wydaniem zaświadczenia.
2) W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru bądź skreślenia z rejestru – dokonanie stosownej adnotacji
w rejestrze, a na wniosek strony – wydanie odpowiedniego zaświadczenia.
V. Informacje na temat trybu odwoławczego
Nie dotyczy
VI. Podstawa prawna
1) Art. 64 ust. 1 i ust. 3–8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.z 2009 r Dz. U. Nr 151, poz. 1220)
2) Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z późn. zm.)
3) Część I ust. 19 i część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635, z późn. zm.)
VII. Dostępność karty
w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pok. 111
na stronie internetowej www.powiasuski.pl, zakładka Wydział Środowiska
VIII. Uwagi
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 zmianę danych
w rejestrze należy złożyć w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian
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