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Urząd Miasta w Kielcach
– Wydział Ochrony Środowiska

„ PomóŜ im - bo bez Ciebie mogą zginąć”

Zdjęcie: Izba Celna w Białej Podlaskiej

KaŜdy chce Ŝyć tam gdzie się urodził, pamiętaj o tym, zanim zaprosisz
wymarzone zwierzątko do zamieszkania w Twoim pokoju, nawet w
najładniejszej klatce świata, zastanów się czy nie wolałoby własnego domu,
gdzie być moŜe czekają rodzice i rodzeństwo.
Czy wiesz Ŝe:
Nielegalny handel egzotycznymi zwierzętami oraz produktami z nich wykonanymi ZAGRAśA
PRZETRWANIU blisko 5000 GATUNKÓW ZWIERZĄT ?
Dlaczego są zwierzęta, które trzeba chronić przed człowiekiem?
Wiele dzieci chce mieć lub ma, albo teŜ widziało u kolegi egzotycznego pupila. Papuga czy Ŝółw to dzisiaj
- prawie tak popularne zwierzątka trzymane w domu jak pies czy kot.
Jednak niewiele osób chce pamiętać
jaka jest prawdziwa cena ich towarzystwa!
Czy wiesz, Ŝe zakupione w sklepie zoologicznym zwierzęta mogą pochodzić
z okrutnego przemytu? A to oznacza, Ŝe ktoś, komu obojętne jest Ŝycie zwierząt,
złapał je w sieć, w dalekim kraju, w ich domu i przywiózł by sprzedać aby tylko
się wzbogacić. W czasie bardzo długiej drogi, nie dbał o nie i wiele z nich
zginęło z braku jedzenia i wody.
Ara (WWF – Canon / Roger Leguen)

Czy to sprawiedliwa cena dotarcia, na przykład Ŝółwia czy papuŜki do sklepu zoologicznego lub na
bazar, nawet jeśli to właśnie TY staniesz się jego właścicielem, opiekunem i przyjacielem?
Jeśli kochasz egzotyczne zwierzęta i chcesz dla nich wszystkiego co najlepsze to pozwól im Ŝyć w ich
własnym domu !

Zółw stepowy
(WWF-Canon / Hartmut Jungis)

Pamiętaj:

LOS GINĄCYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT ZALEśY OD KAśDEGO Z NAS!
Będziesz prawdziwym przyjacielem świata zwierząt tylko wtedy, kiedy kupisz takie zwierzę (objęte ochroną
CITES), które posiada odpowiednie dokumenty, coś w rodzaju Twojej legitymacji szkolnej. Dokumenty te
potwierdzą, Ŝe Twój przyszły przyjaciel jest z nami legalnie, to znaczy, Ŝe nie został ukradziony swojej
rodzinie.
Poproś rodziców aby sprawdzili u sprzedawcy,
czy Twój ulubieniec nie został uprowadzony ze swojego domu!
Pamiątki z dalekich krajów to teŜ nie nowość. Tyle, Ŝe te wykonane z kości słoniowej lub skóry krokodyla
nigdy nie powinny się znaleźć w naszej kolekcji – bo oznaczają utratę ich Ŝycia!

Nigdy ich nie kupuj !!!

Boa dusiciel (WWF – Canon / Anthony B-Rath)

W ulotce wykorzystano materiał WWF jednej z największych międzynarodowych organizacji
ekologicznych na świecie; więcej na stronie: www.wwf.pl/cites

Więcej szczegółowych informacji moŜna uzyskać na stronach internetowych:
Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl/cites-ma/
PTOP ”Salamandra”: www.salamandra.org.pl/cites
Sekretariat CITES: www.cites.org
TRAFFIC: www.traffic.org
Urząd Miasta w Kielcach: www.um.kielce.pl/srodowisko
Autorem niniejszej ulotki, skierowanej do młodych obrońców ginących gatunków zwierząt – z nadzieją na
pomoc w zwalczaniu nielegalnego handlu nimi jest Izba Celna w Kielcach,
ul. Wesoła 56, 25-363 Kielce, tel. 041/ 364-28-11 ; www.ickielce.pl
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Informacja dla rodziców.
O co zapytać sprzedawcę zwierząt egzotycznych ?
Nowa Ustawa o ochronie przyrody dostosowując polskie przepisy do uregulowań UE, wprowadza
surowe sankcje karne za naruszenie prawa w zakresie handlu gatunkami zagroŜonymi wyginięciem.
Przepisy dotyczą zarówno handlu Ŝywymi okazami, jak i przedmiotami z nich wykonanymi. Zapis ten
oznacza, Ŝe przewoŜenie przez granicę państwa okazów bez wymaganych dokumentów, oferowanie
sprzedaŜy lub kupna, oraz inne czyny naruszające powyŜsze przepisy są przestępstwem i zagroŜone są
karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.
W Ustawie znajduje się takŜe zapis dający lepsze podstawy prawne do kontroli rynku wewnętrznego.
Nakłada on na podmioty zajmujące się sprzedaŜą zwierząt (handel którymi podlega ograniczeniom na
podstawie przepisów UE), obowiązek posiadania i przekazywania nabywcy dokumentacji,
potwierdzającej legalność pochodzenia okazu. Naruszenie tego przepisu zagroŜone jest karą aresztu lub
grzywny. Kopie dokumentów oryginalnych muszą być w ściśle określony sposób poświadczane.

Za przemyt zagroŜonych gatunków zwierząt, a takŜe wykonanych z nich
przedmiotów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Posiadacze oraz hodowcy zagroŜonych gatunków płazów, gadów, ptaków lub ssaków są
zobowiązani zgłaszać te okazy do rejestru prowadzonego przez kompetentny organ administracyjny
szczebla powiatowego. Nie wywiązanie się z tego obowiązku zagroŜone jest równieŜ karą aresztu lub
grzywny (w terminie do 14 dni od daty zakupu).
Ustawa o ochronie przyrody zawiera teŜ postanowienia w sprawie postępowania z okazami
skonfiskowanymi, które muszą być umieszczane w centrach rehabilitacji, ogrodach zoologicznych lub
botanicznych. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych ma określić, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania z zatrzymanymi
Ŝywymi roślinami lub zwierzętami.1

Warto wiedzieć
Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE jest prowadzony:
dla terenu Powiatu
- w Starostwie Powiatowym, Aleja IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce,
dla terenu miasta Kielce
- w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6.
1

http://wwf.pl/kampanie/kampania_cites_przepisy.php

160 państw podpisało umowę międzynarodową tzw. Konwencję Waszyngtońską (CITES),
której zadaniem jest ochrona zwierząt i roślin zagroŜonych wyginięciem. SłuŜba Celna
uczestniczy w jej realizacji poprzez kontrolę międzynarodowego handlu Ŝywymi
zwierzętami i roślinami, ich częściami i produktami pochodnymi np. egzotycznymi
pamiątkami wykonanymi z chronionych Konwencją zwierząt.
W roku 2005 na polskiej granicy u turystów znaleziono 13 922 okazów, w tym m.in. 6 900
kolców jeŜozwierza, 46 muszli przydaczni, 264 sztuk wapiennych szkieletów koralowca, 36 wyrobów
(portfeli, pasków do spodni, pasków do zegarków, torebek,
etui, etc.) ze skóry węŜa, krokodyla lub warana, 10 spreparowanych głów krokodyla nilowego i wiele
innych.
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