NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE GATUNKÓW OBCYCH (W TYM ZWIERZĄT DOMOWYCH) –
„USTAWA IGO”
Posiadasz żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego lub inny z gatunków z listy?
UWAGA !!! KRÓTKI TERMIN ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU !!!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele zwierząt domowych należących do inwazyjnych gatunków
obcych (IGO) w najbliższych miesiącach muszą zdecydować o dalszych losach ich podopiecznych. Wśród trzech
możliwych rozwiązań można wybrać to polegające na dalszym przetrzymywaniu swojego zwierzęcia. W tym celu
konieczne jest złożenie do właściwej instytucji wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów
dotyczących IGO stwarzających zagrożenie dla Polski lub Unii.
Gatunki, których dotyczy ten problem umieszczone są w dwóch wykazach inwazyjnych gatunków obcych
(IGO), które podlegają zakazom m.in. przetrzymywania, chowu, hodowli, wykorzystywania czy wymieniania.
Pierwszy to wykaz IGO stwarzających zagrożenie dla Unii, a drugi to wykaz IGO stwarzających zagrożenie dla Polski.
Wykazy te są dostępne w załączeniu do niniejszej informacji. Jeśli znalazłeś gatunek swojego zwierzęcia domowego
to zapamiętaj wykaz, w którym został on umieszczony, a także datę jego umieszczenia.
Odbiorcą wniosku w przypadku IGO stanowiącego zagrożenie dla Unii będzie - Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska (niezależnie gdzie mieszkamy w Polsce), a w przypadku IGO stanowiącego zagrożenie dla Polski –
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.
Przed złożeniem wniosku do GDOŚ lub RDOŚ należy ustalić czy posiadamy zezwolenie na przetrzymywanie
zwierzęcia domowego należącego do IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej. Chodzi konkretnie
o te wydane na podstawie dawnego art. 120 ustawy o ochronie przyrody. Jest to konieczne do ustalenia terminu,
do kiedy należy złożyć wniosek.

NIE MAM TAKIEGO ZEZWOLENIA

MAM TAKIE ZEZWOLENIE

Do 18 czerwca 2022r. należy:

Do 19 grudnia 2022r. należy:









zdecydować się na dalsze przetrzymywanie i
wówczas złożyć wniosek o wydanie
zezwolenia na przetrzymywanie
i przemieszczanie / transport zwierzęcia albo
przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu
stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt
albo
oddać zwierzę do uśmiercenia (uśpienia) przez
lekarza weterynarii.





zdecydować się na dalsze przetrzymywanie i
wówczas:
a) w przypadku IGO stanowiących zagrożenie
dla Unii – uzyskać nowe zezwolenie (gdyż
stare wygaśnie tego dnia), czyli wniosek
dobrze będzie wysłać sporo wcześniej;
b) w przypadku IGO stanowiących zagrożenie
dla Polski wystarczy dotychczasowe
zezwolenie o ile zachowują ważność (data, do
której uzyskane zezwolenie obowiązuje), albo
przekazać zwierzę podmiotowi posiadającemu
stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt
albo
oddać zwierzę do uśmiercenia (uśpienia) przez
lekarza weterynarii.

Więcej informacji na ten temat oraz potrzebne wykazy i wnioski znajdą Państwo w załączeniu do niniejszej
informacji.

