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Co chcę załatwić? 

Zgłosić ubój zwierząt kopytnych: bydła do 12-stego miesiąca życia oraz owiec lub 
kóz powyżej 12-stego miesiąca życia lub owiec lub kóz, które mają stały siekacz 
wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji mięsa na użytek własny (zaopatrzenie 
własnego gospodarstwa). 

Kogo dotyczy? 

Osób, które zamierzają dokonać uboju zwierząt kopytnych w swoim gospodarstwie 
oraz podmiotu , który prowadzi usługowy ubój zwierząt w gospodarstwie innym niż 
gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane, w celu pozyskania mięsa 
przeznaczonego na użytek własny. 

Co przygotować? 

Na co najmniej 48 godzin przed dokonaniem uboju zwierząt wypełniony formularz 
powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12-stego miesiąca życia 
oraz  owiec i kóz powyżej 12-stego miesiąca życia lub owiec i kóz, które mają stały 
siekacz wyrżnięty z dziąsła w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

 formularz powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12-
stego miesiąca życia oraz owiec lub kóz powyżej 12-stego miesiąca życia lub 
owiec lub kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w celu produkcji 
mięsa przeznaczonego na użytek własny 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Wypełnij czytelnie wszystkie pola, które Cię dotyczą. 

Ile muszę zapłacić? Powiadomienie o zamiarze uboju jest bezpłatne.  

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Powiadomienia przyjmowane są  w godzinach pracy urzędu od 7 do 15. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii winien być poinformowany o zamiarze uboju co najmniej 48 
godziny przed planowanym ubojem. 

Gdzie załatwię sprawę? 
Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                         
w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 34. 

Co zrobi urząd? Przyjmie zgłoszenie i wpisze ten fakt do prowadzonego przez siebie rejestru.  

Jaki jest czas 
realizacji? 

Zgłoszenie przyjmujemy w ciągu jednej wizyty w naszym urzędzie.  

Jak się odwołać? 
W tym przypadku nie przewiduje się postępowania odwoławczego. 
 

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 załączniki: 

 załącznik 1 - formularz „Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju 
bydła do 12-stego miesiąca życia oraz  owiec i kóz powyżej 12-stego miesiąca 
życia lub owiec i kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła w celu 
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek  

 

 

mailto:walbrzych@wroc.wiw.gov.pl

