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Co chcę załatwić? 

Uzyskać zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu, w którym prowadzona będzie 
działalność w zakresie produkcji, przygotowywania, przetwarzania, przepakowywania lub 
przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego, w drodze decyzji wydanej przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze. 

Kogo dotyczy? 

Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność polegającą na przetwarzaniu, 
przygotowywaniu, produkcji, przepakowywaniu, przechowywaniu produktów pochodzenia 
zwierzęcego takie jak: rzeźnie, zakłady przetwórstwa dziczyzny, zakłady rozbioru mięsa, 
zakłady przetwórstwa mięsa, zakłady przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków, zakłady 
przetwórstwa mleka, zakłady przepakowywania, zakłady obróbki jelit, żołądków i pęcherzy, 
zakłady przetwórstwa jaj, zakłady produkcji mięsa mielonego, zakłady produkcji surowych 
wyrobów mięsnych, zakłady mechanicznego odkostniania mięsa, zakłady wytwarzające 
produkty z surowego mleka, zakłady pakowania jaj, punkty skupu jaj, punkty odbioru mleka, 
zakłady konfekcjonowania i przetwarzania miodu i produktów pszczelich, punkty skupu 
dziczyzny, podmioty przechowujące mleko surowe pochodzące z gospodarstw. 
Obowiązek dotyczy również podmiotów zamierzających zaktualizować projekt przed 
planowaną modernizacją zakładu lub zmianami w zakresie, wielkości produkcji lub rodzaju 
produktów wytwarzanych w zakładzie. 

Co przygotować? 

 dwa jednobrzmiące egzemplarze nowego lub zaktualizowanego projektu 
technologicznego; 

 wypełniony formularz wniosku o zatwierdzenie projektu technologicznego 
/zatwierdzenie zaktualizowanego projektu technologicznego – wzór w załączniku nr 
HIG-3/zał.1 do karty usługi; 

 dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej przez PLW 
w Kamiennej Górze 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

Formularz wniosku o zatwierdzenie projektu technologicznego /zatwierdzenie 
zaktualizowanego projektu technologicznego – wzór w załączniku nr HIG-3/zał.1 do karty 
usługi; 

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij czytelnie wszystkie pola, które Cię dotyczą. 

Ile muszę zapłacić? 

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia projektu 
technologicznego wynosi 10,00 PLN zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Opłaty możesz 
dokonać wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kamiennej Górze, Pl. 
Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra; PKO BP nr: Gmina Miejska Kamienna Góra Nr 
rachunku 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351. Do wpłat dokonywanych z zagranicy kod 
SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351. 
Tytuł wpłaty: opłata za wydanie decyzji administracyjnej przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Kamiennej Górze.  

Kiedy złożyć dokumenty? 
Dokumenty przyjmowane są codziennie w sekretariacie Inspektoratu od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Gdzie załatwię sprawę? 
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                         
w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej 2c (osobiście lub pocztą). 

Co zrobi urząd? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze przyjmie kompletny wniosek  
z załącznikami i rozpatrzy go pod względem formalno-prawnym. Projekt zostanie 
sprawdzony na zgodność z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji 
produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2013.434 z dnia 2013.04.08) w zależności od 
rodzaju działalności. 

Jaki jest czas realizacji? 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze zatwierdza w drodze decyzji 
administracyjnej projekt technologiczny zakładu, jeżeli odpowiada on wymaganiom 
określonym w przytoczonych powyżej przepisach, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia 
postępowania w tej sprawie. 

Jak się odwołać? 

Od decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu technologicznego przysługuje 
wnioskodawcy odwołanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we 
Wrocławiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia. 



 

 KARTA USŁUGI Nr HIG-3 

Uzyskanie zatwierdzenia projektu technologicznego 
zakładu 

Data zatwierdzenia 
03.06.2019 r. 

Strona 2 z 2 
 

 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 

 
 

 

 

 

Informacje dodatkowe 

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 757 430 264.                           
Do Państwa dyspozycji jest również faks nr 75 744 7443, tel. kom. 603 422 475 oraz poczta 
internetowa e-mail: kamiennag.piw@wetgiw.gov.pl.  
Karta usługi zawiera załączniki: 

 załącznik nr HIG-3/zał.1- wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego 
/zatwierdzenie zaktualizowanego projektu technologicznego 

Podstawa prawna 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2018.1557 t.j. z dnia 
2018.08.13); 

 ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego  
(Dz.U.2019.824 t.j. z dnia 2019.05.06 z późn. zm.); 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być 
prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 434); 

 Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2018.1044 t.j. z dnia 
2018.05.30). 
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