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

 

Starosta 

Kędzierzyńsko-Kozielski 

 

WNIOSEK 
o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych 

na podstawie art.64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)  
w związku z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/97  

w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi 

 
WNIOSEK WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
1. Imię i nazwisko posiadacza/przetrzymującego (nazwa instytucji): 

 

.............................................................................................................  

 

.............................................................................................................  

 

2.Adres posiadacza/przetrzymującego: 

 

...................................................................................................  

 

...................................................................................................  

3. Adres miejsca przetrzymywania/ prowadzenia hodowli: 

 

............................................................................................................ .........................................................................................................  

 

................................................................................................................................. .................................................................................... 
4. Nazwa gatunku w języku łacińskim (w polskim jeżeli taka nazwa istnieje) /sztuki/ 

 

......................................................................................................... ............................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................ 

5. Liczba zwierząt: 

 

.......................................... 

6. Opis oznakowania (jeżeli istnieje): 

 

............................................................ 

7. Cel posiadania/przetrzymywania: 

 

....................................................................................................... 

8. Data wejścia w posiadanie zwierzęcia 

oraz źródło jego pochodzenia, kraj pochodzenia: 
 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

9. Dodatkowe informacje: 

Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia:  

.................................................................................................................................... ... 

.................................................................................................................................... ... 

Płeć zwierzęcia, jeśli jest możliwa do ustalenia: 

.................................................................................................................................... ... 

....................................................................................................................................... 

10. Nr i data wystawienia zezwolenia na wwóz do kraju             

lub zezwolenia na pozyskanie: 

 

........................................................................................................ 

 

........................................................................................................ 

11. Nr i data wystawienia dokumentu wydanego przez 

urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie 

zwierzęcia w hodowli  ...................................................................... 

12. Nr i data wydania innego dokumentu stwierdzającego 

legalność pochodzenia zwierzęcia .................................................... 

Załączniki: 

dokument zgodnie z *: 

 pkt 10    

 pkt 11 

 pkt 12 inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia 

 potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 26,00 złotych na konto: 

 Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  

 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32 

 PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229 

* wstawić krzyżyk w odpowiednim polu. 

 

……………………………………………………………. 
             Podpis składającego wniosek 

Nr wniosku (wypełnia pracownik Urzędu) 

 

 

............................................................... 

 
 
 
 



 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta kędzierzyńsko-kozielski z siedzibą Plac Wolności 13,  

47-220 Kędzierzyn-Koźle; 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl , telefon nr 774052777;  

3. Szczegóły przetwarzania poszczególnych danych osobowych oraz klauzule informacyjne dostępne na stronie 

internetowej www.powiat.kedzierzvn-kozle.pl albo w poszczególnych wydziałach lub komórkach urzędu 

oraz u Inspektora Ochrony Danych; 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 


