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................................ dnia........................ 

............................  
       pieczęć firmy  

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
 

w  Kutnie 
 

Wniosek 
 

Zwracam się z wnioskiem o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla ……... szt. 

.............................................z przeznaczeniem: na rzeź / do hodowli / inne (jakie?)………… 
(podać liczbę i gatunek zwierząt)     niepotrzebne skreślić 

Oznakowanych numerem……..…………………………………… 

Nadawca  
Nazwa:…………………………………….. 
Adres (miejscowość, ulica, nr) ………………………………………….… kod poczt. ….……poczta………….………. 
Nr identyfikacji wet. ……………………   Rodzaj firmy  …………………………………  

Miejsce pochodzenia/gromadzenia  (jeśli inne niż nadawca) 
Nazwa:…………………………………….. 
Adres (miejscowość, ulica, nr) ………………………………………….… kod poczt. ….……poczta………….………. 
Nr identyfikacji wet. ……………………   Rodzaj firmy  …………………………………  

Pośrednik (jeśli występuje) 
Nazwa:…………………………………….. 
Adres (miejscowość, ulica, nr) ………………………………………….… kod poczt. ….……poczta………….………. 
Nr identyfikacji wet. …………………… …. kraj…………….. 

 Miejsce załadunku 
Nazwa:…………………………………….. 
Adres (miejscowość, ulica, nr) ………………………………………….… kod poczt. ….…… poczta………….………. 
Nr identyfikacji wet. ……………………Rodzaj firmy  …………………………………  

Odbiorca  
Nazwa:…………………………………….. 
Adres (miejscowość, ulica, nr) ………………………………………….… kod poczt. ….…… poczta………….………. 
Nr identyfikacji wet. ……………………Rodzaj firmy  ………………………………… kraj…………….. 

Miejsce przeznaczenia  (jeśli inne niż odbiorca) 
Nazwa:…………………………………….. 

Adres (miejscowość, ulica, nr) ……………………………………… 

kod pocztowy ………………poczta…………………. 

Nr identyfikacji wet. ……………………Rodzaj firmy  ………………………………… kraj…………….. 

Przewoźnik 
Nazwa:…………………………………….. 

Adres (miejscowość, ulica, nr) ………………………………………….… kod poczt. ….…… poczta………….………. 

Nr rejestracyjny samochodu i/lub przyczepy/ numer kontenera 

……………….…………………… 

Odpowiedzialny za przesyłkę podczas przewozu ………………………………. 

Nr decyzji Pow. Lek. Wet. dopuszczający camion do przewozu zwierząt …………………………… 

Trasa przejazdu  
Kraje członkowskie UE…………………………………..…  kraje trzecie……………………PKG ………………………. 

Data i godz. wyjazdu …………………… Data i godzina przyjazu……………………………  Przewidywany czas przewozu w godz.. 

…………. 

Punkty odpoczynku, karmienia i pojenia   
Nazwa  ……………………………… 

kod pocztowy ……………poczta……….…………….kraj ……………………….Data i godz. ……………… 

 
 
 
 

………….………………………………. 
podpis i pieczęć składającego wniosek 
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Procedura postępowania przy wysyłce zwierząt z miejsca  

pochodzenia / gromadzenia  nadzorowanego przez PIW. 

 

           Zgłoszenie planowanej wysyłki zwierząt.  

Nadawca powinien zgłosić do PIW planowaną wysyłkę zwierząt, co najmniej na 24 godziny wcześniej 

(art. 5 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt - Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami), a w przypadku wysyłek 

planowanych na sobotę lub niedzielę do czwartku włącznie. 

Dane odnośnie wysyłki powinny być wpisane do wniosku o wydanie świadectwa, wg. sugerowanego 

w celu pomocy podmiotom gospodarczym, wzoru załączonego poniżej. Za złożenie wniosku nie 

pobiera się żadnych opłat, gdyż opłata pobierana jest za wystawienie świadectwa. 

Do wniosku powinny być dołączone, jeśli są wymagane, numery identyfikacyjne zwierząt, w postaci 

spisu. Numery identyfikacyjne powinny być wpisane w polu I.31. świadectwa „Oznakowanie 

zwierząt”. Numer tego spisu powinien być wpisany w świadectwie w pozycji I.6. Numery  

towarzyszących dokumentów. 

 

 

 


