
………………………………………………. 
Miejscowość, data 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………... 
 

…………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko/nazwa/ oraz adres podmiotu  

 

…………………………………………………………………. 
Numer telefonu 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Zgierzu 

 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW 

I NADANIE WETERYNARYJNEGO NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO 

1) Nazwa zakładu:....................................................................................................... 

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

2) Dokładny adres siedziby/podmiotu/:…………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Lokalizacja zakładu i adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby): 

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

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

4) Rodzaj działalności: 

 Zakład podlegający zatwierdzeniu 

 Działalność marginalna, lokalna, ograniczona 

 Sprzedaż bezpośrednia 

 Pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego 

 Transport środków spożywczych (z wyłączeniem mleka) 

 Transport mleka 

 Punkt Skupu Dziczyzny 

 Inne………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Zakres prowadzonej działalności: 

 Ubój 

 Rozbiór 

 Przetwórstwo 

 Inne……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

6) Rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie: 



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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Gatunek zwierząt, z których pozyskiwane są produkty:………………………………………………………………. 

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

8) Numer przedsiębiorcy: 

 W Krajowym Rejestrze Sądowym:…………………………………………………………………………..….lub 

 W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej………………………………lub 

 Numer identyfikacyjny w Ewidencji Gospodarstw Rolnych w rozumieniu przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z 

wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile taki numer posiada…………………………………………… 

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

9) Wskazanie czy zakład zamierza korzystać z krajowych środków dostosowujących , o których 

mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia 853/2004:  

□ TAK 

□ NIE 

 

 

………………………………………………………………………………. 

Podpis i pieczątka wnioskodawcy 

Załączniki: 

1. □ kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej – w przypadku gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem , w 

rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzić działalność gospodarczą na podstawie 

przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2. □ dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł 

3. □ oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest składany przez 

podmiot niepodlegający obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Ewidencji 

działalności gospodarczej, uzyskania zezwolenia, o którym mowa w pkt. 1, lub  

4. □ 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, lub 

5. □ 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 

 

UWAGA! 

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 3-5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „ Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

(□ zakreślić właściwe) 


