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

Kogo dotyczy? 

Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność nadzorowana polegającą na: 

 organizowaniu targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, 

 prowadzeniu punktu kopulacyjnego, 

 prowadzeniu schronisk dla zwierząt, 

 prowadzeniu chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka 
jak zwierzęta gospodarskie, 

 utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych 
zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, 

 prowadzeniu miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora 
akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru 
umieszczenia na rynku,  

 prowadzeniu łowisk typu "wpuść i złów",  

 prowadzeniu przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które 
umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez 
ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego 
szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz.Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej 
"rozporządzeniem nr 853/2004"  
 

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 
wniosku stanowi załącznik 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; 

 Nada weterynaryjny numer identyfikacyjny dla działalności nadzorowanej, 

 Dokona wpisu  do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii; 
 

Jaki jest czas realizacji? 
Kompletny wniosek  zostanie rozpatrzony niezwłocznie na miejscu przez pracownika 
inspektoratu.  

 

Jak się odwołać? 

 Od decyzji wydanych przez PLW w Wałbrzychu stronie przysługuje 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.  

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrshe2tonzwge4tcltqmfyc4mrzgm3dmmrxgy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvguytgnjqheyq
mailto:walbrzych@wroc.wiw.gov.pl
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