
 

 KARTA USŁUGI Nr ZAK-12 

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych 
 Dotyczy działalności nadzorowanej  dozwolonej po 
stwierdzeniu w drodze decyzji spełnianie wymagań 

weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego 
rodzaju działalności 

Data zatwierdzenia 
27.08.2021 r. 

Strona 1 z 2 
 

 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 

 
 

 

Co chcę załatwić? 
Uzyskać wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych Powiatowego Lekarza Weterynarii               
w Wałbrzychu  

Kogo dotyczy? 

Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność nadzorowana polegającą na: 

 zarobkowym transporcie zwierząt lub transporcie zwierząt wykonywanym                          
w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 

 obrocie zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności 
rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa 
w tym obrocie lub skupu zwierząt, 

 prowadzeniu miejsc gromadzenia zwierząt, 

 prowadzeniu miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku 
zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury, 

 zarobkowym wytwarzaniu, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, 
prowadzeniu obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego, 

 prowadzeniu zakładu drobiu, 

 prowadzeniu przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury,  

 prowadzeniu zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi 
zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt,  

 utrzymywaniu lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, ochrony i 
zachowania gatunków zwierząt; 

 
 

Co przygotować? 

 wypełniony formularz wniosku w sprawie wpisania do rejestru podmiotów 
nadzorowanych 

 
 

 
 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

formularz wniosku w sprawie wpisania do rejestru podmiotów nadzorowanych – wzór                 
w załączniku do karty usługi; 

 

Jak wypełnić dokumenty? 
Należy wypełnić czytelnie wszystkie wymagane pola we wniosku.  

W razie problemów skontaktuj się z nami – pomożemy wypełnić wniosek. 
 

Ile muszę zapłacić? 
 Za decyzję nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny dla działalność należy uiścić 
opłatę skarbową w wysokości 10 zł na numer konta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:  
51 1160 2202 0000 0004 9251 5252 

 

Kiedy złożyć dokumenty? 
Wniosek należy złożyć co najmniej na  30 dni przed rozpoczęciem działalności 

 

Gdzie załatwię sprawę? 
Wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                                         
w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 34 (codziennie   w godzinach od 7:00 do 15:00). 

Co zrobi urząd? 

 Sprawdzi wniesioną dokumentację; 

 Przeprowadzi kontrolę na miejscu; 

 Wyda decyzję stwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych, jeżeli 
wymagania określone dla danego rodzaju działalności nadzorowanej są 
spełnione, 

 Nada weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotowi lub poszczególnym 

obiektom budowlanym lub miejscom, w których ma być prowadzona 

działalność nadzorowana, lub osobom wykonującym określone czynności                     

w ramach tej działalności , 

 Dokona wpisu do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu, 

 Jeżeli wymagania określone dla danego rodzaju działalności nadzorowanej nie 

są spełnione, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu wyda decyzję 
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odmawiającą stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych przez 

podmiot. 

 

Jaki jest czas realizacji? Sprawa rozpatrzona zostanie niezwłocznie po  złożeniu kompletnego wniosku  

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 nr ZAK-12/Zał. 1 – „Wniosek o wpis do rejestru” 
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