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Co chcę załatwić? 
Uzyskać wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Kamiennej Górze 

  

Kogo dotyczy? 

Podmiotów ,które zamierzają rozpocząć działalność polegającą na : 
  
● zarobkowym transporcie zwierząt lub transporcie zwierząt wykonywanym w związku z    
prowadzeniem innej działalności gospodarczej, 
● obrocie zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w 
rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 
zwierząt, 
● prowadzeniu miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt 

albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury, 
● prowadzeniu miejsc gromadzenia zwierząt, 
● zarobkowym wytwarzaniu, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbki, przechowywaniu, 
prowadzeniu obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego, 
● prowadzeniu zakładu drobiu, 
● prowadzeniu: 
–przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury, 
–zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w 
ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt, 
● utrzymywaniu lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, ochrony i zachowania 
gatunków zwierząt, 

  

Co przygotować? 

 

 

Dowód osobisty, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego - paszport lub 
inny dokument potwierdzający tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę 
podmiotu 
Kserokopię Dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON, jeśli był nadany 
Wraz z kserokopiami dokumentów należy przynieść oryginały do wglądu 

 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych. 
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 decyzji  należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł na numer konta Urzędu 
Miejskiego w Kamiennej Górze : 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351. Tytułem : Wydanie decyzji 
administracyjnej 

 

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek należy złożyć na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.                  
 

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 złożoną dokumentację , 
● Przeprowadzi kontrolę na miejscu, 
● Wyda decyzję administracyjną potwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych- jeśli 
zostały spełnione dla danego rodzaju działalności, 
● Dokona wpisu podmiotu do rejestru podmiotów nadzorowanych, prowadzonych przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze, 
●Nada weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotowi lub poszczególnym obiektom 
budowlanym lub miejscom, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana, lub osobom 
wykonującym określone czynności w ramach tej działalności, 
● Jeżeli wymagania określone dla danego rodzaju działalności nadzorowanej nie są spełnione 
,PLW w Kamiennej Górze wyda decyzję odmawiającą stwierdzenia spełnienia wymagań 
weterynaryjnych przez podmiot. 

 

Jaki jest czas realizacji? Sprawa rozpatrzona zostanie niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku. 
 

Jak się odwołać? 

Od decyzji wydanych przez PLW w Kamiennej Górze stronie przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni 

od dnia jej doręczenia. 

Informacje dodatkowe 
Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 75 743 02 64.   Do Państwa 
dyspozycji jest również faks nr 75 744 74 43 oraz poczta internetowa e-mail: 
kamienna.gora@wroc.wiw.gov.pl.  
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Karta usługi zawiera załącznik nr ZAK-8/Zał. Nr1 – „Wniosek wpis do rejestru działalność 
zatwierdzona”  

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 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Tekst jednolity Dz. 
U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tekst jedn.: Dz. U z 2019, poz. 1000) 
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