
KARTA USŁUGI Nr ZAK-5

Wystawienie świadectwa zdrowia wewnątrzunijnego
(TRACES) przy wysyłce zwierząt za granicę Polski do

krajów UE lub wystawienie świadectwa zdrowia przy
wysyłce zwierząt za granicę Polski do krajów trzecich

Strona 1 z 2

Co chcę załatwić?

 Otrzymać świadectwo zdrowia dla zwierząt wysyłanych do krajów Unii 

Europejskiej (handel wewnątrzunijny – świadectwo TRACES) 
 Otrzymać świadectwo dla pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego 

(materiał biologiczny, uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego) lub dla pasz

Kogo dotyczy?
Osób wysyłających poza granicę  Polski  żywe zwierzęta,  pewne produkty  pochodzenia
zwierzęcego lub pasze;

Co przygotować?

 Dane identyfikacyjne wysyłanych zwierząt lub produktów;

 Dokumenty  poświadczające  status  zdrowia  wysyłanych  zwierząt

w zależności od gatunku lub status zdrowotny wysyłanych produktów;

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić?

Wniosek o wystawienie  świadectwa  zdrowia  dla zwierząt  wysyłanych  do  krajów Unii
Europejskiej. Wzór wniosku dostępny jest jako załącznik do karty usługi.

Jak wypełnić dokumenty?
Należy  wypełnić  czytelnie  wszystkie  wymagane  pola  we  wniosku.  Wniosek  należy
uzupełnić o dane dotyczące środka transportu do przewozu;

Ile muszę zapłacić?

Za  wydanie  świadectwa  pobierana  jest  opłata  zgodna  z  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 (Tekst jednolity
Dz. U. z 2013, poz. 388 z późn. zm.), które stanowi załącznik numer 2 do karty usługi. 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. z 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm.).

Kiedy złożyć dokumenty?
Wniosek należy złożyć po skompletowaniu wszystkich dokumentów, najpóźniej 48 godzin
przed planowaną wysyłką , a w przypadku wysyłek planowanych w soboty i niedziele – do
czwartku;

Gdzie załatwię sprawę?
Wniosek  należy  złożyć  w  siedzibie  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii
w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyska 2 C (codziennie  w godzinach od 7:30 do 15:30).

Co zrobi urząd?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze:
 Sprawdzi wniesioną dokumentację;

 Przeprowadzi kontrolę na miejscu wysyłki zwierząt pod kątem ich identyfikacji,

zdrowotności oraz zdolności do odbycia transportu lub
 Przeprowadzi  kontrolę  na miejscu wysyłki  pewnych produktów pochodzenia

zwierzęcego  (materiał  biologiczny,  uboczne  produkty  pochodzenia
zwierzęcego)  lub  dla  pasz  pod  kątem  ich  identyfikacji  oraz  zgodności
z przedłożoną dokumentacją;

 Przeprowadzi  badanie/kontrolę  oraz  identyfikację  zwierzęcia  towarzyszącego

jeśli przedmiotem wysyłki jest zwierzę towarzyszące (pies, kot, fretka);
 W  przypadku  dostarczenia  prawidłowej  i  całkowitej  dokumentacji  oraz

pozytywnego wyniku przeprowadzonej kontroli,  wyda świadectwo w systemie
TRACES. 

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 w systemie TRACES można odwołać się
do  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Lekarza  Weterynarii  w  terminie  14  dni
kalendarzowych  od  daty  doręczenia  decyzji  za  pośrednictwem  Powiatowego  Lekarza
Weterynarii w Kamiennej Górze. 

Informacje dodatkowe

Wszystkie  dodatkowe  informacje  dostępne  są  pod  numerem  telefonu  75 743  0  264.
Do  Państwa  dyspozycji  jest  również  faks  nr  75 744  74  43  oraz  poczta  internetowa
e-mail: kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl. 
Karta usługi zawiera załącznik nr ZAK-5/Zał. 1 – „  Wniosek o wystawienie świadectwa   
zdrowia dla zwierząt  ”   
Koszt należnej opłaty jest określony w Załączniku nr ZAK-15 Cennik opłat - 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   (  Tekst 
jednolity Dz. U. z 2013, poz. 388 z późn. zm.)

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.
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Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o ochronie  zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu

chorób zakaźnych zwierząt (Tekst Jednolity Dz. U. z 2018  r. poz. 1967)

 Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r  o  Inspekcji  Weterynaryjnej  (tekst  jedn.:

Dz. U. z 2018, poz. 1557) 
 Ustawa z  dnia  2 kwietnia  2004 r  o  systemie identyfikacji  i  rejestracji  zwierząt

(Tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1149)
 Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego

(Tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.)
 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 388 z późn. 
zm.)

 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. z 2002 nr 27 poz. 271 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu                        

(tekst jedn. : Dz. U. z 2019, poz. 475)

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.
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