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Co chcę załatwić? 
Otrzymać zaświadczenie sanitarno-weterynaryjne o spełnianiu minimalnych 

wymagań sanitarno-weterynaryjnych w gospodarstwie przy produkcji mleka 
surowego po przeprowadzonej wcześniej kontroli. 

Kogo dotyczy? 
Producenta rolnego, który dostarcza lub zamierza dostarczać pozyskiwane w swoim 
gospodarstwie mleko surowe do mleczarni lub punktu odbioru mleka. 

Co przygotować? 

Podczas kontroli Twojego gospodarstwa przygotuj oryginały następujących 
dokumentów: 

 Decyzję o statusie zdrowotnym stada; 

 Księga rejestracji bydła wraz z paszportami; 

 Ewidencję leczenia zwierząt; 

 Zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne o braku przeciwwskazań do 
czynności związanych z dojem i przelewaniem mleka; 

 Dokumentacja badań wody poświadczająca odpowiednią jej jakość; 

 Dokumentacja potwierdzająca właściwy stan techniczny urządzeń udojowych; 

 Dowód wniesienia opłaty skarbowej do wniosku. 

Jakie dokumenty 

muszę wypełnić? 
Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o spełnianiu minimalnych wymagań 

sanitarno-weterynaryjnych w gospodarstwie przy produkcji mleka surowego; 

Ile muszę zapłacić? 

Opłata za wydanie zaświadczenia o spełnianiu minimalnych wymagań sanitarno-
weterynaryjnych w gospodarstwie przy produkcji mleka surowego wynosi 17,00 PLN 
zgodnie z cennikiem urzędowym określonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Opłaty możesz dokonać wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w 

Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych; Bank Millenium Spółka Akcyjna Nr 
rachunku 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252.  

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Wnioski przyjmowane są codziennie w sekretariacie Inspektoratu od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7 do 15.  

Gdzie załatwię sprawę? 
Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                            
w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 34. Wniosek i dokumenty możesz złożyć 
osobiście w sekretariacie lub wysłać pocztą na wskazany poniżej adres.  

Co zrobi urząd? 

Po złożeniu kompletnego wniosku inspektor weterynaryjny ustali z Tobą termin 
kontroli urzędowej. Po dokonaniu kontroli w ustalonym terminie (kontrola wymaganej 

przepisami prawa dokumentacji, obory, sprzętu udojowego, pomieszczenia do 
składowania mleka, schładzalnika, kondycji stada). Jeśli kontrola nie wykaże 
niezgodności Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu wyda zaświadczenia o 
spełnianiu minimalnych wymagań sanitarno-weterynaryjnych w gospodarstwie przy 
produkcji mleka surowego. 
Jeśli gospodarstwo nie spełni minimalnych wymagań określonych przepisami prawa 

otrzymasz postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Sprawa rozpatrywana jest w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.  

Jak się odwołać? 

Od postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje 

wnioskodawcy zażalenie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za 
pośrednictwem organu wydającego zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jej 
doręczenia. 

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.  
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