……………………………………….…….…
( nazwisko i imię)
………………………………..……….………
…………..……………………………..………
………………………………………………….
………………………………………………….

Końskie , dnia …………………………..

(miejsce zamieszkania, adres /
nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy )

………………………………………………
nr telefonu do celów kontaktowych
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Końskich
26-200 Końskie, ul. Kielecka 5
Wniosek
o wpis do rejestru zakładów/ o zatwierdzenie zakładu*
( należy złożyć w formie pisemnej na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności)
Na podstawie przepisów art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 200 r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 127 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r.z późn.zm.), wnoszę o wpis do rejestru zakładów
podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną/ o zatwierdzenie zakładu*:
- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
- numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych – w przypadku
pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile taki numer posiada:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona w zakładzie:
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
- rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego produkowanych w zakładzie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- lokalizacja zakładu, w którym ma być prowadzona działalność:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- czy zakład zamierza korzystać z krajowych środków dostosowujących określonych w art. 10 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 853/2004:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………..
(pieczątka i podpis)
Do wniosku o wpis do rejestru zakładów należy do łączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej.
Załączniki:
- kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne państwo
członkowskie UE – w przypadku gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem*, albo
- oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek składa podmiot
niepodlegający obowiązkowi wpisu do KRS, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy
uzyskania zezwolenia o którym mowa wyżej* albo
- zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące dzierżawcą obwodu
łowieckiego członkostwa w PZŁ oraz osobowości prawnej, zgodnie z przepisami Prawa
łowieckiego* albo
- 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.
*niepotrzebne skreślić
ZAKŁADY PODLEGAJĄCE REJESTRACJI- 1) zakłady prowadzące sprzedaż bezpośrednią w rozumieniu art. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenia MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie wymagań weterynaryjnych
przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaż bezpośredniej; 2) zakłady prowadzące działalność
marginalną, lokalną i ograniczoną w rozumieniu art. 13 ustawy oraz rozporządzenia MRiRW z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 3) przedsiębiorstwa zajmujące się konfekcjonowaniem
miodu, 4) przedsiębiorstwa zajmujące się transportem produktów pochodzenia zwierzęcego, 5) zakłady zajmujące się składowaniem
produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie muszą być przechowywane w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze , 6) zakłady
wytwarzające żywność, w skład której wchodzą zarówno produkty pochodzenia roślinnego jak i przetworzone produkty pochodzenia
zwierzęcego (np. lody na bazie mleka w proszku, zupy, sosy, pizza, przetwory i mrożonki mięsno-warzywne), 7) punkty skupu dziczyzny, 8)
podmioty prowadzące działalność w zakresie pośredniczenia w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego 9) fermy kur niosek. 10) koła
łowieckie
ZAKŁADY PODLEGAJĄCE ZATWIERDZENIU – zakłady prowadzące działalność opisaną w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004,str. 55 z póżn. zm.).

