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Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 

 
 

 

Co chcę załatwić? 
Wypełnić obowiązek polegający na zgłoszeniu każdego przypadku padnięcia bydła, owiec  
lub kóz. 

 

Kogo dotyczy? 

Osób utrzymujących zwierzęta z gatunku bydło, owce lub kozy;     
Natychmiastowe zgłoszenie  każdego przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz ma 
charakter obligatoryjny. Posiadacz zwierzęcia, który uchyla się od obowiązku 
informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, 
owiec lub kóz podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny; 

 

Co przygotować? 

 Dane identyfikacyjne padłego zwierzęcia (gatunek, płeć, data urodzenia, 
numer identyfikacyjny); 

 Dane identyfikacyjne siedziby stada (adres, numer siedziby stada, ilość 
zwierząt pozostających w siedzibie stada oraz rodzaj produkcji zwierzęcej); 

 Dane personalne posiadacza zwierzęcia oraz osoby zgłaszającej padnięcie 
(imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy); 

 Dane dotyczące zdarzenia (data, godzina oraz przyczyna padnięcia); 

 Dane firmy utylizacyjnej odbierającej zwłoki padłego zwierzęcia; 
 

 
 

W jaki sposób dokonać 
zgłoszenia? 

Zgłoszenia dokonuje się telefonicznie lub osobiście w siedzibie inspektoratu. 

 

Ile muszę zapłacić? Za dokonanie zgłoszenia nie jest pobierana opłata. 
 

Kiedy dokonać zgłoszenia? 
Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po stwierdzeniu każdego przypadku padnięcia 
zwierzęcia z gatunku bydło, owce oraz kozy; 

 

Gdzie załatwię sprawę? 
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie (74 848-11-70) lub osobiście w siedzibie 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu przy ul. P. Wysockiego 34 (codziennie   
w godzinach od 7:00 do 15:00). 

Co zrobi urząd? 
 Odnotuje zgłoszenie; 

 Powiadomi Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na 
lokalizację firmy odbierającej zwłoki padłego zwierzęcia;  

 

Jaki jest czas realizacji? 
Zgłoszenie przyjmowane i odnotowywane jest niezwłocznie, na miejscu,                                  
przez pracownika inspektoratu.  

 

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.  
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