STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
telefon: 85 711 08 11
faks: 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl
http://www.sokolka-powiat.pl
KARTA USŁUGI

OŚA – 12 – WPIS DO REJESTRU ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM HANDLU
NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
OPIS SPRAWY / ZADANIA:
1. Osoba zainteresowana pobiera w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Sokółce wniosek w sprawie wpisania do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do
rejestru.
2. Wypełnia wniosek i składa go w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego Sokółce (parter).
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru.
KOGO DOTYCZY:
Osoby fizyczne, osoby prawne – mieszkańcy powiatu sokólskiego.

CZAS REALIZACJI:
Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek właściciela o wpis do rejestru oraz o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru.
2. Dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia (np. zezwolenie na import zwierzęcia do
kraju, zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokument wydany przez powiatowego lekarza
weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli):

3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 26,00 PLN za wpis do rejestru .
4. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – dołączyć upoważnienie strony lub
pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17 PLN) za złożone
upoważnienie lub pełnomocnictwo.
Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny
(współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie,
teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.
OPŁATY:
Opłata za wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom handlu pobierana jest zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.)
Pobranie opłaty następuje w dniu złożenia wniosku dotyczącego wpisu do rejestru..
26 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom handlu.

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
Opłat można dokonywać:


w Kasie budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1 – parter,



na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sokółce: PKO Bank Polski SA.
86 1020 1332 0000 1002 0983 4641

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 z późn zm.);
2. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.)
URZĄD, W KTÓRYM REALIZOWANA BĘDZIE SPRAWA:

Nazwa urzędu

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Adres

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
pokój Nr 60B, II piętro,

Telefon

85-711-08-24 – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
i Architektury
85-711-08-45 – Kierownik Referatu / pracownik odpowiedzialny
merytorycznie

Fax

85 711 20 08

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

08:00 - 16:00

dokumentów

Wtorek

07:30 - 15:30

Środa

07:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 15:30

Sobota

Nieczynne

Niedziela

Nieczynne

FORMULARZE ELEKTRONICZNE:

Wniosek o wpis do rejestru – pdf
Wniosek o wpis do rejestru – docx
FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

