
............................................... 
(miejscowość, data) 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii   

w Bielsku-Białej 

 

WNIOSEK 

o wpis do rejestru lub o zatwierdzenie zakładu produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego  

 

Imię i nazwisko lub nazwa:  ..................................................................................................................... 

Telefon:  ..................................................................................................................................................... 

E-mail:  ...................................................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania, siedziba i adres wnioskodawcy: 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

KRS:  ......................................................................................................................................................... 

NIP:  ........................................................................................................................................................... 

PESEL:  ..................................................................................................................................................... 

Numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych1):  ..............................................................  

Rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona2): 

działalność rejestrowana   działalność zatwierdzona 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, które mają być produkowane 

w zakładzie:  .............................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Lokalizacja zakładu: 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................    



Czy zakład zamierza korzystać z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 

ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004?2) 



Załączniki do wniosku3): 

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł na konto Urzędu Miejskiego 

w Bielsku-Białej – Wydział Dochodów Budżetowych 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555 

Oświadczenie podmiotu potwierdzającego utrzymywanie pszczół 

Kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo 

członkowskie UE 

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    

         

  

 

………….………………………………………………. 

(podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę) 



1) Wypełniają producenci rolni objęci ewidencją gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie 

ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy 

posiadają numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

2) Wpisać X tam gdzie to właściwe. 

3) Wpisać X tam gdzie to właściwe. Jako załączniki do wniosku, należy dołączyć: 

 potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości  10,00 zł 
na konto Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – Wydział Dochodów Budżetowych 86 1240 6960 2735 0555 

5555 5555

 kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej w przypadku, gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), zamierza prowadzić 

działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej

 oświadczenie podmiotu potwierdzającego utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest składany przez podmiot 
niepodlegający obowiązkowi: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE 
udzielonego przez inne państwo członkowskie UE
 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, jeżeli dotyczy

 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, jeżeli dotyczy


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." 

https://sip.lex.pl/#/document/67556966?unitId=art(10)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67556966?unitId=art(10)ust(3)&cm=DOCUMENT

