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Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 

 
 

Co chcę załatwić? 
 Otrzymać zaświadczenie o urodzeniu zwierzęcia w niewoli / 

zarejestrowanej hodowli 
 

Kogo dotyczy? 
Osób utrzymujących zwierzęta egzotycznych, posiadających zarejestrowane w Starostwie 
Powiatowym  hodowle zwierząt egzotycznych 

 

Co przygotować? 

 Zaświadczenie o zarejestrowaniu hodowli, wydane przez Starostwo 
Powiatowe 

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z wydanie zaświadczenia. 
 

 
 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

Wniosek o wystawienie zaświadczenia. Wzór wniosku dostępny jest jako załącznik do 
karty usługi. 

 

Jak wypełnić dokumenty? Należy wypełnić czytelnie wszystkie wymagane pola we wniosku.  
  

Ile muszę zapłacić? 
Za wydanie zaświadczenia, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na numer 
konta Urzędu Miejskiego w Kamiennej Górze : 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351. 
Tytułem : Wydanie zaświadczenia 

 

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek należy złożyć po skompletowaniu wszystkich dokumentów. 
 

Gdzie załatwię sprawę? 
Wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                                         
w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyska 2 C (codziennie  w godzinach od 7:30 do 15:30). 

Co zrobi urząd? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze: 
 Sprawdzi wniesioną dokumentację i jej kompletność; 

 Przeprowadzi kontrolę identyfikacji zwierząt; 

 W przypadku dostarczenia prawidłowej i kompletnej dokumentacji oraz 
pozytywnego wyniku przeprowadzonej kontroli,  wyda zaświadczenie. 

 

Jaki jest czas realizacji? Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 7 dni od jego złożenia.  
 

Jak się odwołać? 

W przypadku odmowy wystawienia zaświadczenia można odwołać się do Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
doręczenia decyzji za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej 
Górze.  

 

Informacje dodatkowe 

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 75 743 0 264.                           
Do Państwa dyspozycji jest również faks nr 75 744 74 43 oraz poczta internetowa                                
e-mail: kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl.  
Karta usługi zawiera załącznik nr ZAK-16/Zał. 1 – „Wniosek o wydanie zaświadczenia o 
urodzeniu zwierzęcia w niewoli / zarejestrowanej hodowli” 

Podstawa prawna 

  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Tekst Jednolity Dz. U. z 2018  r. poz. 1967) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.:                     
Dz. U. z 2018, poz. 1557)  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego                               
(Tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tekst jedn.: Dz. U z 2019, 
poz. 1000). 
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