
Załącznik nr HIG-7/zał. 1 

 

………………………………………                  

miejscowość, data 

 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Kamiennej Górze 
ul. Wałbrzyska 2c 
58-400 Kamienna Góra 

 
 

 

WNIOSEK 
 

w sprawie przeprowadzenia kontroli stada drobiu przeznaczonego na rzeź  
w miejscu jego pochodzenia wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia dla drobiu 
przewożonego z gospodarstwa do rzeźni oraz określenia opłaty za wyżej 
wymienione czynności w wysokości określonej w poz. 2 pkt 2) załącznika 1 do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r.                  
w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez 
Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu 
przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 388). 

 

Podmiot 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

informuje o zamiarze przewiezienia w dniu …………………………………………………………………………................ 

 środkiem transportu ………………………………………………………………………………………………………………… 

 do ubojni  ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

stada drobiu z gatunku ………………………………………………………………... w ilości ……………………………… sztuk. 

 

W związku z powyższym wnoszę o przeprowadzenie badania stada drobiu 

przeznaczonego na rzeź w miejscu jego pochodzenia oraz wystawienie świadectwa 

zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni oraz określenie opłaty za 

wyżej wymienione czynności stanowiącej należność budżetową o charakterze 

publiczno-prawnym. 

……………………………………………………………… 
                     (pieczęć i podpis wnioskodawcy  
             lub osoby reprezentującej wnioskodawcę) 

 
 
 
 

 
 
 
-------------------------------- 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej 2c;  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@vp.pl  
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu wykonania przez Administratora 
zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora przez 5 lat).  
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
7. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa UODO). 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawodawstwem Inspekcji Weterynaryjnej. 


