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__________________________ 

Miejscowość i data 

 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Płocku 

ul. Piękna 6 

09-402 Płock 

 

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie 

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych. 

 

 

1) Nazwa i adres siedziby przedsiębiorstwa, numer NIP, REGON, KRS lub wypis z ewidencji działalności 

gospodarczej; telefon kontaktowy: 

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

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

Imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy 

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

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

nr telefonu/ e-mail: ……………………………………………………………………………………………. 

 

2) Określenie: 

- rodzaj działalności, która ma być wykonywana 

 

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

 

- kategorii i rodzaju stosowanych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów 

pochodnych podlegających kontroli  

 

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

 

- charakteru czynności wykonywanych z wykorzystaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 

lub produktów pochodnych jako materiału wyjściowego 

 

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

 

-adres przedsiębiorstwa lub zakładu, w którym ma być wykonywana działalność jeśli inny niż siedziby firmy 

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

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

 

 

3) Wniosek o wydanie zaświadczenia/decyzji potwierdzającego wpis do rejestru (potwierdzenie dokonania 

opłaty skarbowej) 

TAK  /  NIE 

                                                                 

 

…..………………………………  

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)  
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Załączniki:  

1)……………………………………… 

2)……………………………………… 

3)……………………………………… 

 

POUCZENIE :  
Podstawa prawna:  

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych 

do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) 1774/2002  

- Rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania 

dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli 

weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy  

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu 

handlowego stosowanego przy przewozie wyłącznie na terytorium RP produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego i produktów pochodnych.  

 

Wymagania przy prowadzeniu działalności nadzorowanej :  

1. Transport ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wymagania określone w :  

- Art. 21, 22 Rozp. 1069/2009  

- Załącznik VIII Rozp. 142/2011  

2. Pośrednictwo w obrocie ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego tzw. obrót papierowy wymagane 

prowadzenie dokumentacji :  

- rejestry zakupów i sprzedaży oraz dokumenty towarzyszące  

3. Zakłady pośrednie i magazyny produktów pochodnych wymagania określone w :  

- Załącznik IX Rozp. 142/2011  

4. Produkcja karmy dla zwierząt domowych wymagania określone w :  

- Załącznik XIII Rozp. 142/2011  

 

 

 

 

…………………………………………. 

data, podpis 


