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PROCEDURA USŁUGI NR 1 

Uzyskanie świadectwa zdrowia dla 

bydła wyprowadzanego z miejsca pochodzenia 
(gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt z 

przeznaczeniem do handlu wewnątrzwspólnotowego 
 

Data 
zatwierdzenia 

1/2 

Co chcę załatwić? Uzyskać  świadectwo  zdrowia  dla bydła wyprowadzanego z miejsca pochodzenia 

(gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt z przeznaczeniem do handlu 

wewnątrzwspólnotowego 

Sprawa dotyczy Dotyczy hodowców bydła z terenu powiatu przasnyskiego, zarejestrowanych w rejestrze 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu. 

Jak przygotować się 

do kontroli? 

Przygotuj, do kontroli Twojego gospodarstwa: 

 Księgę rejestracji bydła z aktualnymi wpisami; 

 Dopilnować aby wszystkie zwierzęta w stadzie były oznaczone indywidualnymi kolczykami; 

 Aktualną Decyzję o uznaniu stada za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i białaczki. 

 
 

Niezbędne 

formalności. 

Wypełnij Wniosek o wydanie świadectwa zdrowia dla bydła wyprowadzanego z miejsca 

pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt z przeznaczeniem do 

handlu wewnątrzwspólnotowego.  

Wzór wniosku znajdziesz w załączniku do procedury usługi. 

Wypełnij czytelnie wszystkie oznaczone pola we wniosku. 

Opłaty.  Za kontrolę wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia zapłacisz, w zależności od 

ilości sztuk bydła: 

 bydła dorosłego – za sztukę. – 14,25zł ale nie mniej niż 45,50zł; 

 cielęcia (do 6-mcy). – za sztukę -  5,80zł ale nie mniej niż 15,00 zł. 

Oraz dodatkowo, za każdy przejechany kilometr zapłacisz 0,8358 zł. 

Opłaty dokonasz bezpośrednio u urzędowego lekarza weterynarii przeprowadzającego kontrolę. 

Termin złożenia 

wniosku. 
Wniosek złóż w terminie co najmniej na 48 godzin przed wywiezieniem zwierząt z 

gospodarstwa. Niezłożenie wniosku w tym terminie może skutkować odmową 

wydania świadectwa !!! 

Gdzie złożyć 

wniosek? 
Wniosek złóż :  

u Urzędowego Lekarza Weterynarii wyznaczonego do wystawiania świadectw 
zdrowia na terenie twojej gminy. Jego dane znajdziesz w tabeli zamieszczonej 
poniżej. 
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Czynności 

podejmowane przez 

urząd.   

 Urzędowy lekarz weterynarii dokona  kontroli  Twojego  gospodarstwa w zakresie 

spraw związanych z przeznaczonym do wprowadzenia do handlu lub wywozu bydłem.  

Kontrola  będzie  dotyczyła  wymaganej dokumentacji oraz warunków utrzymania i stanu 

zdrowia zwierząt. 

 Po przeprowadzonej kontroli wystawi świadectwo zdrowia dla bydła wyprowadzanego 

z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt z 

przeznaczeniem do handlu wewnątrzwspólnotowego. W przypadku nie spełnienia 

wymagań, otrzymasz postanowienie o odmowie wydania świadectwa zdrowia. 

 Świadectwo  zdrowia  odbierzesz  osobiście  u urzędowego lekarza  weterynarii,  który  

je  wystawił, bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. 

Czas realizacji.  Od momentu złożenia wniosku do czasu wystawienia świadectwa zdrowia, pod 
warunkiem złożenia wniosku w obowiązującym terminie 3 dni przez planowanym 
załadunkiem bydła w miejscu pochodzenia. 

Kroki odwoławcze. W przypadku odmowy wydania świadectwa zdrowia dla bydła wyprowadzanego z 
miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt z przeznaczeniem 

do handlu wewnątrzwspólnotowego, możesz złożyć zażalenie do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 
doręczenia postanowienia. Zażalenie zaadresuj do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Przasnyszu i złóż je w naszym urzędzie, w sekretariacie (pokój nr 1) 
lub wyślij pocztą. Możesz wykorzystać wzór zgodnie z załącznikiem nr 2 

Informacje 

dodatkowe. 

Wszystkie dodatkowe informacje otrzymasz pod numerem telefonu: 29 752 22 10 

Procedura zawiera następujące załączniki : 

 Zał. Nr 1- wzór - wniosek o wydanie świadectwa zdrowia dla bydła wyprowadzanego z miejsca 

pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt z przeznaczeniem do handlu 

wewnątrzwspólnotowego; 

 Zał. Nr 2 – wzór - zażalenie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na 

postanowienie o odmowie wydania świadectwa zdrowia. 
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Podstawa prawna.  Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst  jednolity Dz.U.2015 poz.1482) 

 Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 856) 

 Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005r (tekst jednolity Dz.U. 

2014 poz. 1577 z późn. zm. ) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego 

programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na 

lata 2014-2016 ( Dz.U. 2014 poz. 92 ze zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 w sprawie wprowadzenia „Krajowego 

programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 

2016-2018 (Dz.U. 2015 poz. 2269)  

 Rozporządzenie(WE) Nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia2004r 

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do 

produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. U. L 226/83 z 

dnia 25.06.2004, str. 75) 

 

 


