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Co chcę załatwić? 

Otrzymać  od  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu                  
świadectwo zdrowia dla zwierzęcia towarzyszącego przy wywozie tego 

zwierzęcia  poza granice Unii Europejskiej  
 

Kogo dotyczy? 

Osób wyjeżdżających ze zwierzętami towarzyszącymi poza granice Unii Europejskiej 

(dotyczy wywozu do 5 sztuk zwierząt towarzyszących, w przypadku wywozu 
większej liczby zwierząt należy złożyć wniosek o wydanie świadectwa zdrowia                   
w systemie TRACES – patrz: Karta usługi nr ZAK-5) 

 

Co przygotować? 

 Wypełniony formularz wniosku; 

 Dokumenty poświadczające status zdrowia wywożonego zwierzęcia                                   
w zależności od gatunku; 

 Zalegalizowany  paszport zwierzęcia towarzyszącego – jeśli to konieczne                   
(w przypadku braku legalizacji paszportu zwierzęcia należy jej dokonać 
zgodnie z procedurą opisaną w: karcie usługi nr ZAK-6); 

 Wzór świadectwa zdrowia wymaganego przez kraj docelowy (dostarczenie 
wzoru świadectwa wymaganego przez kraj przeznaczenia należy do 
obowiązków osoby starającej się o świadectwo zdrowia, w przypadku nie 
dostarczenia w/w wzoru dokumentu świadectwo zdrowia zostanie 
wystawione na wzorze uniwersalnym po złożeniu przez ubiegającego się                          
o świadectwo  oświadczenia o zgodzie na formę, w jakiej zostanie 
wystawiony dokument); Ogólny wzór świadectwa zdrowia stanowi załącznik 
nr 2 do karty usługi; 
  

 

 
 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia. Wzór wniosku dostępny jest jako załącznik 
nr 1 do karty usługi. 

 

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

  

Ile muszę zapłacić? 

Za wydanie świadectwa zdrowia pobierana jest opłata zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za 
czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną,  sposobu i miejsc pobierania tych 
opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. 
2013 r. poz. 388), które stanowi załącznik nr 3 do karty usługi 
W przypadku kontroli na miejscu przebywania zwierząt (jeśli to konieczne) do opłaty 
należy doliczyć koszt dojazdu na miejsce kontroli z siedziby urzędu (wg aktualnych stawek 
kilometrowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia         25 
marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271). 

 

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek należy złożyć po skompletowaniu wszystkich dokumentów; 

 

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? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałbrzychu: 
 Sprawdzi  wniesioną dokumentację; 

 Sprawdzi dokumentację znajdującą się w posiadaniu Inspekcji Weterynaryjnej; 

 W  razie konieczności przeprowadzi kontrolę miejscu przebywania zwierząt.  

 W przypadku dostarczenia prawidłowej i całkowitej dokumentacji oraz 
pozytywnego wyniku ewentualnej kontroli  wyda świadectwo zdrowia 

 

Jaki jest czas realizacji? 
Kompletny wniosek (zawierający niezbędną dokumentację) zostanie rozpatrzony                               
w terminie 48 godzin od jego złożenia.  

 

Jak się odwołać? 

W przypadku odmowy wystawienia świadectwa zdrowia można odwołać się do 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni kalendarzowych 
od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrwguytgnrxgy3a


 

 KARTA USŁUGI Nr ZAK-15 

Wystawienie świadectwa zdrowia dla zwierzęcia 
towarzyszącego (psy, koty, fretki) przy wyjeździe za 

granicę Unii Europejskiej 
 

Data zatwierdzenia 
03.11.2017 r. 

Strona 2 z 2 

 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 

 
 

Wałbrzychu;  

 

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.  
Szczegółowe warunki dotyczące podróży ze zwierzętami towarzyszącymi umieszczono na 
stronie internetowej: www.wetgiw.gov.pl w zakładce: Nadzór weterynaryjny →Podróże ze 
zwierzętami;  
Karta usługi zawiera załączniki:  
 ZAK-15/Zał. 1 - „Wniosek o wystawienie zaświadczenia”  
 ZAK-15/Zał. 2  - Ogólny wzór świadectwa zdrowia 
 ZAK-15/Zał. 3 -  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu 
ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną,  
sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym 
zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. 2013 r. poz. 388) 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1539) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn.:                     
Dz. U. 2016 poz. 1077)  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego                               
(Dz. U. 2017 poz. 1257)  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania                      
i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, 
sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji                    
w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 388) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271)  

 Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu                            
(tekst jedn. : Dz.U. z 2015 r. poz. 519) 
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