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Co chcę załatwić? 
Wnieść opłatę za nadzór sprawowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Wałbrzychu nad działalnością nadzorowaną tj. rozbiorem mięsa oraz przetwórstwem mięsa i 
produktów rybołówstwa, skorupiaków, mięczaków lub produktów akwakultury. 

Kogo dotyczy? 
Podmiotów, które w ramach działalności nadzorowanej prowadzą rozbiór mięsa lub zajmują 
się jego przetwórstwem i  przetwórstwem produktów rybołówstwa, skorupiaków, 
mięczaków lub produktów akwakultury. 

Co przygotować? 

 Rozliczenie ilości mięsa wprowadzonego do rozbioru i/lub przetwórstwa na 
podstawie dokumentacji zakładowej w okresie objętym naliczeniem opłaty za 
sprawowany nadzór przez PLW w Wałbrzychu, lub 

 Rozliczenie ilości produktów rybołówstwa, skorupiaków, mięczaków lub 
produktów akwakultury wprowadzonych do przetwórstwa  w okresie objętym 
naliczeniem opłaty za sprawowany nadzór przez PLW w Wałbrzychu 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

 formularz wniosku w sprawie określenia opłaty za nadzór nad rozbiorem lub 
przetwórstwem mięsa – wzór w załączniku do karty usługi, lub 

 formularz wniosku w sprawie określenia opłaty za nadzór nad przetwórstwem 
produktów rybołówstwa – wzór w załączniku do karty usługi. 

Jak wypełnić dokumenty? 
Wypełnij czytelnie wszystkie pola, które Cię dotyczą. W razie problemów skontaktuj się z 
nami – pomożemy wypełnić wniosek. 

Ile muszę zapłacić? Nie dotyczy. 

Kiedy złożyć dokumenty? 
Wniosek należy złożyć do 5-tego dnia miesiąca po miesiącu, który objęty jest obowiązkiem 
rozliczenia. 

Gdzie załatwię sprawę? 
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                         
w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 34 (osobiście, pocztą, faksem lub mailem). 

Co zrobi urząd? 
Po złożeniu wniosku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu na podstawie 
przedstawionych danych określi wysokość opłaty stanowiącej należność budżetową o 
charakterze publiczno-prawnym i wystawi rachunek w drodze decyzji administracyjnej. 

Jaki jest czas realizacji? Sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie od dnia złożenia wniosku. 

Jak się odwołać? 

Od decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu technologicznego przysługuje 
wnioskodawcy odwołanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we 
Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 

Informacje dodatkowe 

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerami: + 48 (74) 848 11 70, + 48 
(74) 842 69 21 lub pod adresem: @walbrzych@wroc.wiw.gov.pl. 
Karta usługi zawiera załączniki: 
 

Podstawa prawna 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz.U.                             
z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 
r. Nr 17 poz. 127 z późn. zm.);  

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję 
Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania 
informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 388). 
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