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Co chcę załatwić? 
Uzyskać wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze zakładu,                            
w którym prowadzona będzie działalność w zakresie produkcji, przygotowywania, 
przetwarzania, lub przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Kogo dotyczy? 

Podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność polegającą na przetwarzaniu, 
przygotowywaniu, produkcji, przepakowywaniu, przechowywaniu i transporcie produktów 
pochodzenia zwierzęcego, takich jak:  

 działalność marginalna, lokalna i ograniczona (rozbiór świeżego mięsa 
czerwonego i białego oraz dziczyzny, produkcja surowych wyrobów mięsnych  
i mięsa mielonego, produkcja produktów mięsnych i gotowych posiłków, 
produkcja przetworzonych produktów rybołówstwa), 

 zakłady konfekcjonowania miodu, 

 transport produktów pochodzenia zwierzęcego, 

 składowanie produktów pochodzenia zwierzęcego w warunkach 
niewymagających kontrolowanej temperatury, 

 produkcja żywności złożonej z surowców pochodzenia roślinnego  
i przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego, 

 punkty skupu dziczyzny, 

 pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego, 

 fermy kur niosek – produkcja jaj konsumpcyjnych, 

 punkty odbioru jaj konsumpcyjnych, 

 dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich (koła łowieckie) – pozyskiwanie 
zwierzyny łownej, 

 gospodarstwa, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt rzeźnych z innych 
hodowli w celu produkcji mięsa przeznaczonego do własnego użytku. 

Co przygotować? 

 wypełniony formularz wniosku w sprawie rejestracji zakładu – wzór nr 
PIWKG/HIG/2/ZR w załączniku do karty usługi; 

 jeśli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz prowadzić działalność gospodarcza na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej - kopię zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii 
Europejskiej; 

 oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest 
składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub uzyskania 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne 
państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

 zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące 
dzierżawcą obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz 
osobowości prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego; 

 zaświadczenie albo oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny 
przez zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji ministra właściwego do 
spraw środowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego 

 Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN za wydanie decyzji 
administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii. 

Pamiętaj, aby wraz z kopiami dokumentów przynieść ich oryginały do wglądu! 

Jakie dokumenty muszę 
wypełnić? 

 formularz wniosku wzór nr PIWKG/HIG/2/ZR– „WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU 
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII ORAZ NADANIE WETERYNARYJNEGO 
NUMERU INEDTYFIKACYJNEGO”; 

Jak wypełnić dokumenty? 
Wypełnij czytelnie wszystkie pola, które Cię dotyczą. W razie problemów skontaktuj się z 
nami – pomożemy wypełnić wniosek. 

Ile muszę zapłacić? 
Opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia działalności 
nadzorowanej wynosi 10,00 PLN zgodnie z cennikiem urzędowym określonym przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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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 9710205226000062020627 0351.  
Tytuł wpłaty: opłata za wydanie decyzji administracyjnej w Inspekcji Weterynaryjnej. 
Pamiętaj, aby dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej do wniosku. 

Kiedy złożyć dokumenty? 
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie co najmniej na 30 dni przez 
rozpoczęciem planowanej działalności. 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. Wałbrzyska 2 c (osobiście lub pocztą). 

Co zrobi urząd? 
Po złożeniu kompletnego wniosku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamiennej Górze wyda 
decyzję administracyjną, na mocy której umieści zakład w swoim rejestrze podmiotów 
nadzorowanych oraz nada weterynaryjny numer identyfikacyjny.  

Jaki jest czas realizacji? 
Sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie od dnia złożenia kompletnego wniosku 
(zawierającego całą wymaganą dokumentację).  

Jak się odwołać? 
Od decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru działalności przysługuje wnioskodawcy 
odwołanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

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.  

Podstawa prawna 

 rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1); 

 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 MRiRW w sprawie ustalania weterynaryjnego nr identyfikacyjnego z 
dnia 16 września 2010r. (Dz.U.2016.2161 z dnia 2016.12.27). 

 

 


