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Co chcę załatwić? 
Uzyskać wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu 
działalności- rolniczy handel detaliczny 

Kogo dotyczy? 

Rolników, którzy zamierzają rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu 
detalicznego polegającą na produkcji i sprzedaży, w ilościach dostosowanych do 
potrzeb konsumentów* : 

 Produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej 
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty 

pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) 
* Maksymalna ilość surowców pochodzenia zwierzęcego zbywana 
rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego: 
1.Mleko surowe albo mleko surowe i siara - 52 000 litrów 
2.Surowa śmietana - 10 400 litrów 
3.Jaja od drobiu - 148 200 sztuk 

4.Jaja od ptaków bezgrzebieniowych - 800 sztuk 
5.Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, 
mleczko pszczele 
- do 5 rodzin pszczelich - 150 kilogramów 
- do 10 rodzin pszczelich - 300 kilogramów 

                  - do 20 rodzin pszczelich - 600 kilogramów 
                  - do 30 rodzin pszczelich - 900 kilogramów 

- do 40 rodzin pszczelich - 1200 kilogramów 
- do 50 rodzin pszczelich -1500 kilogramów 
- do 60 rodzin pszczelich - 1800 kilogramów 
- do 70 rodzin pszczelich - 2100 kilogramów 

- do 80 rodzin pszczelich - 2400 kilogramów 
6.Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepoddane czynnościom 
naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną lub poddane 
czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia - 
1800 kilogramów 

7.Żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia, Cornu aspersum 
aspersum, Cornu aspersum Maxima, Helix lucorum oraz z rodziny 
Achatinidae - 1000 kilogramów 
* Maksymalna ilość produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż 
surowce zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego: 

1.Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub 

produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone - 
2300 kilogramów 
2.Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa 
surowe wyroby mięsne lub mięso mielone - 2100 kilogramów 
3.Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych 
lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone - 

1100 kilogramów 
4.Produkty mięsne - 1400 kilogramów 
5.Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa - 1400 
kilogramów 
6.Produkty mleczne lub na bazie siary łącznie - 2600 kilogramów 

7.Produkty jajeczne - 1300 kilogramów 
8.Gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego - 1400 
kilogramów 

Co przygotować? 

 wypełniony formularz wniosku w sprawie wpisu zakładu w ramach RHD– 

wzór w załączniku do karty usługi; 

 jeśli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz prowadzić działalność gospodarcza 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - kopię zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii 
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Europejskiej; 

 oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli 

wniosek jest składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej lub uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii 
Europejskiej; 

 Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN za wydanie 

decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii. 
Pamiętaj, aby wraz z kopiami dokumentów przynieść ich oryginały do wglądu!  

Jakie dokumenty 

muszę wypełnić? 

 formularz wniosku w sprawie rejestracji zakładu w ramach RHD – wzór w 

załączniku do karty usługi; 

 oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli 

wniosek jest składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi wpisu do 

Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej lub uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej; 

Jak wypełnić 

dokumenty? 
Wypełnij czytelnie wszystkie pola, które Cię dotyczą. W razie problemów skontaktuj 

się z nami – pomożemy wypełnić wniosek. 

Ile muszę zapłacić? 

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wpisu do rejestru zakładu w 
ramach RHD wynosi 10,00 PLN zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. 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.  
Tytuł wpłaty: opłata za wydanie decyzji administracyjnej przez Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu.  

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie co najmniej na 30 dni przez 
rozpoczęciem planowanej działalności. Dokumenty przyjmowane są codziennie w 

sekretariacie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.  

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

Co zrobi urząd? 
Po złożeniu kompletnego wniosku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu 

wyda decyzję administracyjną, na mocy której umieści zakład w swoim rejestrze 
podmiotów nadzorowanych oraz nada weterynaryjny numer identyfikacyjny.  

Jaki jest czas 
realizacji? 

Sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie od dnia złożenia kompletnego wniosku 
(zawierającego całą wymaganą dokumentację).  

Jak się odwołać? 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru działalności 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 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  - formularz „Wniosek w sprawie wpisu do rejestru zakładu w ramach 

RHD BŻ-9 zał.1 

 oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli 

wniosek jest składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej lub uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie UE 
BŻ-9 zał.2 
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