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Co chcę załatwić? 
Uzyskać zatwierdzenie zakładu, w którym prowadzona będzie działalność w zakresie 
produkcji lub dystrybucji pasz dla zwierząt. 

Kogo dotyczy? 

Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność polegającą na produkcji lub dystrybucji 
pasz dla zwierząt, takich jak:  

 Wytwarzanie lub  wprowadzanie  do obrotu dodatków paszowych, premiksów 
zawierających dodatki paszowe oraz mieszanki paszowe z udziałem dodatków 
paszowych lub premiksów zawierających dodatki paszowe z kategorii dodatków 
dietetycznych, zootechnicznych, technologicznych, sensorycznych, z kategorii 
kokcydiostatyków i histomonostatyków i z grup białek uzyskiwanych z 
mikroorganizmów tj. bakterii, drożdży, glonów i grzybów oraz produktów 
ubocznych uzyskanych w procesie wytwarzania aminokwasów w drodze 
fermentacji; 

 Wprowadzające do obrotu pasze, lecz ich niemagazynujące; 

 Prowadzące co najmniej jedno z wymienionych poniżej działań mających na celu 
wprowadzenie do obrotu produktów przeznaczonych na paszę: 
- przetwarzanie surowego oleju roślinnego z wyłączeniami 
- oleochemiczne wytwarzanie kwasów tłuszczowych 
- wytwarzanie biodiesla 
- mieszanie tłuszczów 

Co przygotować? 

 wypełniony formularz wniosku o zatwierdzenie podmiotów gospodarczych 
działających na rynku pasz – wzór w załączniku do karty usługi; 

         •       kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  
          udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – w przypadku 
          gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o 

                  cudzoziemcach, zamierza wykonywać działalność gospodarczą na podstawie  
         przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

 formularz wniosku o zatwierdzenie podmiotów gospodarczych działających na 
rynku pasz– 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? 

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia działalności 
nadzorowanej wynosi 10,00 PLN. Opłaty możesz dokonać wyłącznie przelewem na konto 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych; Bank Handlowy w 
Warszawie S.A. Nr rachunku 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935                                                      
Tytuł wpłaty: opłata za wydanie decyzji administracyjnej w Inspekcji Weterynaryjnej. Wpłaty 
dokonywane w oddziałach banku PKO BP na terenie miasta Wałbrzych zwolnione są od 
prowizji bankowej. Pamiętaj, aby dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej do wniosku. 

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. 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, infrastruktury i wyposażenia zakładu) Powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Wałbrzychu wyda decyzję administracyjną o zatwierdzeniu zakładu, warunkowym 
zatwierdzeniu zakładu lub o odmowie zatwierdzenia. 
Jeśli wystąpią braki w dokumentacji otrzymasz decyzje o warunkowym zatwierdzeniu na 
okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu dokonamy powtórnej kontroli zakładu po 
wcześniejszym ustaleniu jej terminu i wydamy decyzje o zatwierdzeniu ostatecznym lub 
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wydłużymy okres warunkowego zatwierdzenia o kolejne 3 miesiące. Okres warunkowego 
zatwierdzenia nie może przekraczać łącznie 6 miesięcy. Po tym okresie trzymasz decyzję o 
zatwierdzeniu ostatecznym lub odmawiającą zatwierdzenie zakładu. 

Jaki jest czas realizacji? 
Sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie po  złożeniu kompletnego wniosku (zawierającego 
całą wymaganą dokumentację).  

Jak się odwołać? 
Od decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia zakładu przysługuje wnioskodawcy odwołanie 
do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu 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 załącznik: 

 załącznik  - formularz „Wniosek w sprawie wpisania do rejestru/zatwierdzenia 
podmiotów gospodarczych działających na rynku pasz” 

Podstawa prawna 

 rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 
2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 08.02.2005, 
str. 1 z późn. zm.);  

•       ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. z dnia 8 czerwca 2010 r.           
Dz.U. Nr 112, poz. 744); 

 ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tj. z dnia 17 marca 2014 r. Dz.U. z 2014 r.     
poz. 398); 

 Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj. z dnia 10 października      
2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1628) 
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