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Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 

 
 

 

Co chcę załatwić? 
Uzyskać zaświadczenie o urodzeniu zwierzęcia w zarejestrowanej hodowli (dotyczy 
zwierząt znajdujących się na liście gatunków zagrożonych);                   

 

Kogo dotyczy? 

Osób utrzymujących i rozmnażających zwierzęta znajdujące się na liście gatunków 
zagrożonych;  
Lista zwierząt zagrożonych stanowi załącznik ZAK-7/Zał. Nr 2 do karty usług. 
Aktualną listę zwierząt z gatunków zagrożonych można znaleźć również na stronie 
http://www.cites.org/eng/app/appendices.php   

 

Co przygotować? 

 Dane identyfikacyjne urodzonych/wyklutych zwierząt, w tym ich ilość, 
gatunek, płeć jeśli jest ona możliwa do określenia,  datę urodzenia/wyklucia 
oraz wszelkie inne dane umożliwiające identyfikację; 

 Dokumenty poświadczające rejestrację hodowli w Starostwie Powiatowym; 

 Inne dokumenty stwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt; 
  

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu zwierzęcia w niewoli / zarejestrowanej 
hodowli. 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 Wałbrzychu: 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252 

 

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

 

Gdzie załatwię sprawę? 
Wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                                         
w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 34 (codziennie   w godzinach od 7:00 do 15:00). 

Co zrobi urząd? 

 Sprawdzi wniesioną dokumentację; 

 Wystawi zaświadczenie o urodzeniu zwierzęcia w zarejestrowanej hodowli;  

 Przed wydaniem zaświadczenia Powiatowy Lekarz Weterynarii może 
przeprowadzić kontrolę zwierząt w hodowli, o której mowa; 

 

Jaki jest czas realizacji? 
Kompletny wniosek (zawierający niezbędną dokumentację) zostanie rozpatrzony                               
w terminie 30 dni kalendarzowych od jego złożenia. 

 

Informacje dodatkowe 

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 74 848 11 70.                           
Do Państwa dyspozycji jest również faks nr 74 842 69 21 oraz poczta internetowa                                
e-mail: walbrzych@wroc.wiw.gov.pl.  
Karta usługi zawiera załącznik nr ZAK-7/Zał. 1 – „Wniosek o wydanie zaświadczenia                                
o urodzeniu zwierzęcia w niewoli / zarejestrowanej hodowli”  
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