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Co chcę załatwić? 
Uzyskać licencję dla przewoźnika zajmującego się transportem zwierząt, po 
przeprowadzonej wcześniej kontroli. Nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego 
na prowadzenie działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

Kogo dotyczy? 
Dotyczy firm, które: 
· Rozpoczynają działalność gospodarczą i chcą prowadzić zarobkowy przewóz zwierząt, 
· Rozszerzają prowadzoną już działalność gospodarczą o przewóz zwierząt. 

Co przygotować? 

Jeżeli starasz się o otrzymanie licencji do 8 godzin, przygotuj: 

· Odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Ewidencji 

Działalności Gospodarczej, 

· Oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt w ciągu trzech 

lat poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie z krajowego rejestru karnego, 

· Dokumenty poświadczające posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu, wyposażenia i 

personelu, 

· Pisemną procedurę na wypadek nieprzewidzianych okoliczności podczas transportu 

(procedura w kontekście przestrzegania rozporządzenia 1/2005, w tym zasad dobrej 

praktyki), 

· Kserokopie licencji kierowców i/lub konwojentów obsługujących Twoje środki transportu, 

· Dowód zapłaty opłaty skarbowej za uzyskanie licencji dla przewoźnika. 

Jeżeli starasz się o otrzymanie licencji powyżej 8 godzin, przygotuj: 

· Dokumenty jakie są potrzebne do uzyskania licencji do 8 godzin, a ponadto: 

· Ważne prawa jazdy kierowców obsługujących środki transportu (oryginały do wglądu) 

· Świadectwa zatwierdzenia środków transportu używanych do długotrwałego przewozu  

zwierząt, które musisz u nas wcześniej uzyskać, 

· Dokumenty zawierające szczegółowe informacje na temat procedur umożliwiających 

przewoźnikowi śledzenie i rejestrowanie ruchu pojazdów drogowych, za które odpowiada, 

procedurę kontaktowania się z poszczególnymi kierowcami w każdej chwili podczas 

długotrwałego przewozu (Np. wszystkie środki transportu wyposażone są w system 

nawigacji, kierowcy wyposażeni są w telefony komórkowe, nawiązuję z nimi łączność co 

godzinę. Opisać pokrótce  jak to przebiega),                                                                                       

· Plan kryzysowy w nagłych przypadkach (opisz pokrótce co robisz i jak postępujesz w 

nagłych przypadkach, np. takie sytuacje jak: wypadek drogowy, awaria samochodu, 

podejrzenie o zachorowanie zwierzęcia lub jego upadek. Np. masz opracowany plan podróży 

i adresy i kontakty do lekarzy weterynarii w pobliżu trasy przejazdu zwierząt. Opisz swoje 

postępowanie),                                                                                                                                          

· W przypadku przewozu domowych zwierząt nieparzystokopytnych, innych niż 

zarejestrowane nieparzystokopytne, gatunków bydła domowego, owiec, kóz i świń, 

zainstalowanie systemu nawigacji satelitarnej.                                                                          

Wniosek złóż tylko w jednym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej. 
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Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

Wypełnij:  
· Wniosek o wydanie licencji dla przewoźnika do 8 godzin lub powyżej 8 godzin. 
 Wniosek powinien zawierać: 
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, 
- określenie rodzaju i zakresu działalności nadzorowanej, którą wnioskodawca zamierza 
prowadzić, 
- określenie lokalizacji obiektów budowlanych i miejsc, w których ma być prowadzona 
działalność nadzorowana, oraz planowanego czasu jej prowadzenia, tj. co najmniej 
planowaną datę rozpoczęcia działalności; data rozpoczęcia działalności nie powinna być 
wcześniejsza niż 30 dni od daty złożenia wniosku. We wniosku należy wskazać środki 
transportu, którymi będzie realizowany przewóz, ze szczegółowym opisem charakteru 
przewozu (wolny/w kontenerach) i gatunków zwierząt. 

Jak wypełnić dokumenty? 

Wypełnij czytelnie wszystkie białe pola zgodnie ze wzorem wypełnienia. Wzór prawidłowo  
wypełnionego formularza znajdziesz w załączniku do karty.  
We wniosku wybierz opcję, która Ciebie dotyczy  
- do 8 godzin lub powyżej 8 godzin.  

Ile muszę zapłacić? 

Za wydanie licencji dla przewoźnika zapłacisz 616,00 zł. 
Opłaty możesz dokonać tylko przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,  
Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, Bank Handlowy w Warszawie, 
numer rachunku 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935,  
Tytuł wpłaty:  
za wydanie licencji dla przewoźnika w Inspekcji Weterynaryjnej. 
Pamiętaj, aby dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej do wniosku.  

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek złóż na 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności. 

Gdzie załatwię sprawę? 
Dokumenty złóż do: 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu 
ul. P. Wysockiego 34, 58-304 Wałbrzych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. 

Co zrobi urząd? 

Ustalimy z Tobą termin kontroli podczas składania przez Ciebie dokumentów. 
· Dokonamy kontroli Twojej firmy. Kontrola będzie dotyczyła wymaganej dokumentacji  
oraz środków transportu. 
· Poinformujemy Cię o wyniku kontroli po jej zakończeniu oraz ustalimy z Tobą termin  
odbioru dokumentów. 
· Jeżeli wynik kontroli będzie pozytywny wydamy stosowną licencję, nadamy weterynaryjny  
numer identyfikacyjny dla Twojej firmy i wpiszemy ją do rejestru prowadzonego przez  
Powiatowego Lekarza Weterynarii.  
W przeciwnym wypadku wydamy decyzję odmawiającą wydania licencji. 
· Dokumenty odbierzesz osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 
Wałbrzychu lub prześlemy Ci je pocztą za potwierdzeniem odbioru, na adres, który 
wskazałeś we wniosku. 

Jaki jest czas realizacji? Zgłoszenie przyjmujemy w ciągu jednej wizyty w naszym urzędzie.  

Jak się odwołać? 

W przypadku odmowy wydania licencji możesz odwołać się do Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia 
decyzji. Odwołanie zaadresuj do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu i złóż je w 
naszym urzędzie, osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w 
Wałbrzychu lub wyślij pocztą. 

Informacje dodatkowe 

Wszystkie dodatkowe informacje otrzymasz pod numerem telefonu 74 848 11 70. 
Do Twojej dyspozycji jest również: faks: 74 842 69 21 oraz poczta internetowa e-mail:  
walbrzych@wroc.wiw.gov.pl 
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Podstawa prawna 

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r, poz 267 z późn. zm ) 
· Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity  
Dz.U.2010 r, Nr 112, poz 744 z późn. zm.) 
· Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11  
marca 2004r (tekst jednolity Dz.U.2014 r, poz 1539 z późn.zm.) 
· Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz 
856 z późn. zm ), 
· Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt 
podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 
93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005 r. str. 1 z 
późn. zm.), 
· Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2014 r., poz 1628 z późn. 
zm). 

 

 


