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Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 

 
 

 

Co chcę załatwić? 
Uzyskać decyzję o statusie stada (uznaniu stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, 
brucelozy i enzootycznej białaczki bydła).  

  

Kogo dotyczy? 
Osób, które zajmują się hodowlą bydła i przejęły gospodarstwo wraz ze stadem bydła 
od poprzedniego właściciela.  

  

Co przygotować? 

 Kserokopię aktu notarialnego; 
 

 Kserokopię zaświadczenia o zarejestrowaniu siedziby stada; 

 Decyzję o statusie stada wydaną na poprzedniego właściciela; 

 Księgę rejestracji bydła oraz paszporty zwierząt 
Wraz z kserokopiami dokumentów należy przynieść oryginały do wglądu . 

   

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada bydła przy zmianie właściciela 
gospodarstwa i stada. Wzór wniosku dostępny jest jako załącznik do karty usługi. 

 
 

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

  

Ile muszę zapłacić? 
Za wydanie trzech decyzji należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł od jednej 
decyzji ( łączna opłata wynosi 30 zł) na numer konta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu:    
51 1160 2202 0000 0004 9251 5252 

 

Kiedy złożyć dokumenty? 
Wniosek należy złożyć po skompletowaniu wszystkich dokumentów, w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia przepisania gospodarstwa rolnego i stada bydła.                    

 

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 w rejestrach własnych i systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.  

 Przeprowadzi kontrolę w gospodarstwie 

 W przypadku dostarczenia prawidłowej i całkowitej dokumentacji oraz 
pozytywnego wyniku kontroli wyda trzy decyzje nadające status stada                         
i uznające stado bydła za: 1. urzędowo wolne od gruźlicy, 2. Urzędowo wolne 
od brucelozy i 3. Urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła.  

 

Jaki jest czas realizacji? 
Kompletny wniosek (zawierający niezbędną dokumentację) zostanie rozpatrzony                               
w terminie 30 dni kalendarzowych od jego złożenia.  

 

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-3/Zał. 1 – „Wniosek o wydanie decyzji o statusie stada 
bydła przy zmianie właściciela gospodarstwa i stada” 
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