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UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU ZWIERZĄT LUB ROŚLIN NALEśĄCYCH DO GATUNKÓW 
PODLEGAJĄCYM OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

• OS-05-01 Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru zwierząt lub roślin naleŜących do gatunków 
podlegającym ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej  

• Załączniki:  

a)    zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo  

b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo, 

c) dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia  
w hodowli, albo 

d) inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia 

Informacje dodatkowe: 

• Nie uzupełnienie brakujących dokumentów przez wnioskodawcę w określonym terminie będzie 
skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ), ul. Strumieńskiego 5 

ZłoŜenie dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1 

Odbiór wpisu: przesłanie drogą pocztową lub osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie WOŚ                            
ul. Strumieńskiego 5, pok. 3  
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1 miesiąc od dnia złoŜenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące 
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij wzór wniosku 

2. Zbierz wszystkie niezbędne załączniki 

3. W przypadku braku kompletu wymienionych w załączniku dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma 

4. ZłóŜ wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca 

5. Odpowiedź na swój wniosek otrzymasz pocztą lub moŜesz ją odebrać osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie 
WOŚ ul. Strumieńskiego 5, pok. 3 

 

OPŁATY 

za wpis do rejestru - 26,00 zł naleŜy uiścić w Kasie nr 1, Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Powstańców 1 lub na konto 
Urzędu ING Bank Śląski 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055.  
 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia (osobistego 
odebrania) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta 
Mysłowice. 
 

DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału tel. (32) 31-71-369. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 2135 z późn. zm.) Urząd Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1 informuje, Ŝe jest 
administratorem danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych,  
a kaŜdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku realizacji zadań jednostki 
samorządu terytorialnego, a dobrowolność ich podania zachodzi w pozostałych przypadkach. 
 

PODSTAWA PRAWNA  

• art.64 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1651 z późn. zm.) 


