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Wnioski o wydanie zezwoleń i świadectw
CITES
Formularze wniosków
Wniosek o wydanie zezwolenia na przywóz/(powrotny) wywóz okazów CITES (plik .doc, rozmiar: 67,5
kB)
Wniosek o wydanie świadectwa UE (plik .doc, rozmiar: 90,5 kB)

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy dotycząca danych
osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w
Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem e-mail:
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i
wydania wnioskowanych dokumentów.
4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 50 lat od złożenia wniosku.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 4, 5 i 10 rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w
drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE, Wydanie specjalne 2004, 15. Środowisko, ochrona
konsumentów i zdrowia, tom 3, str. 136).

Informacje dla wnioskodawców
Kliknij, aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami dla wnioskodawców.

Opłata skarbowa
Opłata za wydanie zezwolenia na przywóz/(powrotny) wywóz okazów CITES wynosi 107 zł, a za
wydanie świadectwa UE - 17 zł.
Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
lub świadectwa.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dołącza się do stosownego wniosku.
Opłaty należy dokonać na konto:
Urząd Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17a
nr konta: 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
z dopiskiem: opłata za wydanie dokumentu CITES
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225,
poz. 1635).

