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Co chcę załatwić? 
Uzyskać zatwierdzenie zakładu, w którym prowadzona będzie działalność w zakresie 
wykorzystania, usuwania, sortowania, składowania bądź przetwarzania ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Kogo dotyczy? 

Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność polegającą na wykorzystaniu, usuwaniu, 
sortowaniu, składowaniu bądź przetwarzaniu ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego, takie jak:  

 Produkcja karmy dla zwierząt domowych; 

 Produkcja nawozów organicznych i polepszaczy gleby; 

 Przetwarzanie, wykorzystywanie, usuwanie lub utylizacja ubocznych produktów 
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

 Składowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; 

 Czynności po zebraniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego: 
sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, usuwanie skór i skórek ; 

 Składowanie produktów pochodnych przeznaczonych do usunięcia, wykorzystania 
jako paliwo albo paszy z wyłączeniami lub wykorzystania jako nawozów 
organicznych i polepszaczy gleby; 

Co przygotować? 
 wypełniony formularz wniosku w sprawie wpisania do rejestru/zatwierdzenia 

podmiotów gospodarczych działających w sektorze utylizacyjnym – wzór w 
załączniku do karty usługi; 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

 formularz wniosku w sprawie wpisania do rejestru/zatwierdzenia podmiotów 
gospodarczych działających w sektorze utylizacyjnym – 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 zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. 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 przedsiębiorstwa lub zakładu, 
warunkowym zatwierdzeniu  przedsiębiorstwa lub 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 
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 zatwierdzenia zakładu. 

Jaki jest czas realizacji? 
Sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie od dnia złożenia kompletnego wniosku 
(zawierającego całą wymaganą dokumentację).  
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Jak się odwołać? 
Od decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia przedsiębiorstwa lub zakładu przysługuje 
wnioskodawcy odwołanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 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 wpisania do rejestru/zatwierdzenia 
podmiotów gospodarczych działających w sektorze utylizacyjnym” 

Podstawa prawna 

 ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 
11 marca 2004 r. (tj. z dnia 26 września 2014 r. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1539); 
 

 rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 09.300.1 z 14.11.2009 r. z późn. zm., str. 1); 

 rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania      
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego 
przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 
97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli 
weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy  (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1); 
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