Nr wniosku (wypełnia pracownik Urzędu)

.........................,dnia ....................

Starosta Powiatu Mikołowskiego

WNIOSEK
o wpis do Rejestru : „ Rejestr posiadaczy lub prowadzących hodowlę zwierząt należących do gatunków
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
na podstawie art.64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm. ).

1.

Imię, nazwisko i adres albo nazwę i
siedziba posiadacza lub prowadzącego
hodowlę

2.

Adres miejsca przetrzymywania zwierząt
lub prowadzenia hodowli

3.

Liczba zwierząt posiadanych lub
hodowanych (szt.)

4a)

Nazwa gatunku w języku łacińskim

4b)

Nazwa gatunku w języku polskim (jeżeli
istnieje)

5.

Data, miejsce urodzenia lub wyklucia
zwierzęcia

6.

Data wejścia w posiadanie zwierzęcia
oraz źródło jego pochodzenia

7.

Płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do
ustalenia

8.

Opis trwałego oznakowania zwierzęcia,
jeżeli jest oznakowane

9.

Cel przetrzymywania lub prowadzenia
hodowli

2
10a)

Numer i datę wydania:
Zezwolenia na import do kraju, albo

10b)

Numer i datę wydania:
Zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w
środowisku, albo

10c)

Numer i datę wydania:
Dokumentu wydanego przez
powiatowego lekarza weterynarii,
potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w
hodowli, albo

10d)

Numer i datę wydania:
Innego dokumentu stwierdzającego
legalność pochodzenia zwierzęcia

12.

Uwagi:

Załączniki:
1. Kopie dokumentów zgodnie z:
(* stawić krzyżyk w odpowiednim polu)

pkt 10 a)*

pkt 10 b)*

pkt 10 c)*

pkt 10 d)*

2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 26 zł.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. ( tekst jednolity: Dz.U.Nr 101,
poz. 926 z 2002r. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie danych osobowych, które
będą przetwarzane w związku z realizacją kompetencji ustawowych Powiatu. Dane są poufne i chronione przed
dostępem osób niepowołanych zgodnie z powołaną wyżej ustawą. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu
prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do poprawiania i uzupełniania ich.
Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych
na podstawie powołanych wyżej przepisów UE.

......................................................
podpis składającego wniosek

Uwaga!
1. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 151, poz.
1220 z późn. zm. ). rejestracja dotyczy wyłącznie zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub
ssaków wymienionych w przepisach Unii Europejskiej.
2. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z Rejestru powinien być złożony właściwemu staroście
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
Obowiązek zgłoszenia do Rejestru lub wykreślenia z Rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu
do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci oraz
zmiany danych zgłoszonych do Rejestru.
3. Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.

