
 KARTA USŁUGI Nr 7 

Uzyskanie świadectwa zdrowia dla drobiu 
rzeźnego przeznaczonego do uboju 

Data zatwierdzenia: 
--.--.-- 

 1/2  

 

Co chcę załatwić? 
Uzyskać świadectwo zdrowia dla drobiu rzeźnego przeznaczonego do uboju, po 
przeprowadzonej wcześniej kontroli zwierząt. 

Kogo dotyczy? 
Dotyczy hodowców drobiu rzeźnego (kurcząt brojlerów, gęsi, indyków, strusi) z terenu powiatu 
suwalskiego, zarejestrowanych w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach. 

Co przygotować? 

Przygotuj, podczas kontroli Twojego gospodarstwa: 
 Wypełniony łańcuch żywnościowy dla zwierząt przeznaczonych do uboju 
 Wynik badania w kierunku pałeczek Salmonella. 
 Kartę wsadową dla drobiu rzeźnego i inne dokumenty niezbędne w hodowli drobiu rzeźnego 

(harmonogram żywienia- dostawców paszy, ewidencję leczenia). 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij Wniosek o wydanie świadectwa zdrowia dla drobiu rzeźnego przeznaczonego do uboju.  
Wzór wniosku znajdziesz w załączniku do karty usługi.  

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Wypełnij czytelnie wszystkie białe pola we wniosku zgodnie ze wzorem wypełnienia.  
Wzór prawidłowo wypełnionego formularza znajdziesz w załączniku do karty usługi. 

Ile muszę zapłacić? 

Za wydanie świadectwa zdrowia dla drobiu przeznaczonego do uboju zapłacisz, w zależności od 
ilości sztuk drobiu wywożonego do uboju: 
 Za pierwsze 1000 szt. – 25,00zł, 
 Za każdy następny rozpoczęty 1000 szt. – 6,50 zł  

Oraz, za każdy przejechany kilometr zapłacisz 0,8358 zł. 
Opłaty możesz dokonać bezpośrednio u lekarza weterynarii przeprowadzającego kontrolę za lub 
w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia rachunku, przelewem na numer konta:  
OONBP Białystok 22 1010 1049 0024 3722 3100 0000. 
W tytule wpisz, za wydanie świadectwa zdrowia dla drobiu rzeźnego. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Wniosek złóż na 3 dni kalendarzowych przed wywiezieniem drobiu do uboju 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Wniosek złóż do : 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach 
ul. Utrata 9, 16-400 Suwałki  
Od poniedziałku do piątku w godzinach  7.15-15.15. 

Wniosek złóż osobiście w sekretariacie (pokój nr 1) lub bezpośrednio do lekarza weterynarii 
Remigiusza Kuleszy w pokój nr 5. 

Co zrobi urząd? 

 Ustalimy z Tobą termin kontroli podczas składania przez Ciebie wniosku.  
 Dokonamy kontroli Twojego gospodarstwa. Kontrola będzie dotyczyła wymaganej 

dokumentacji oraz warunków utrzymania i stanu zdrowia drobiu. 
 Po przeprowadzonej kontroli wystawimy świadectwo zdrowia dla drobiu przeznaczonego  

do uboju. W przypadku nie spełnienia wymagań, otrzymasz postanowienie o odmowie 
wydania świadectwa zdrowia dla drobiu rzeźnego. 

 Świadectwo zdrowia odbierzesz osobiście u lekarza weterynarii, który je wystawił, 
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Twój wniosek rozpatrzymy po jego złożeniu. 

Jak się odwołać? 

W przypadku odmowy wydania świadectwa zdrowia dla drobiu przeznaczonego do uboju  
możesz złożyć zażalenie do Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty doręczenia postanowienia.  Zażalenie zaadresuj do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Suwałkach i złóż je w naszym urzędzie, w sekretariacie (pokój nr 1)   
lub wyślij pocztą. 
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Informacje 
dodatkowe 

Wszystkie dodatkowe informacje otrzymasz pod numerem telefonu : 87 566 54 81 
Do Twojej dyspozycji jest również faks: 87 566 40 06 oraz poczta internetowa e-mail: 
suwalki.miw@wetgiw.gov.pl 
Karta zawiera następujące załączniki : 
 Zał. Nr 1- wniosek o wydanie świadectwa zdrowia dla drobiu przeznaczonego do uboju wraz 

ze wzorem wypełnienia. 
 Zał. Nr 2 - zażalenie do Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii od postanowienia  

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach i wzór jego wypełnienia wraz ze wzorem 
wypełnienia. 

Podstawa prawna 

 Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r (tekst jednolity 
Dz.U.2010.112.744 z późn.zm.) 

 Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz.U.2003.106.1002  
z późn.zm) 

 Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005r(Dz. U.2006.17.127  
z późn.zm) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 2009r w sprawie wprowadzenia 
„Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów 
gatunku kura(Gallus gallus) na lata 2009-2011(Dz. U. 2009.173.1345 z późn. zm) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2010r w sprawie wprowadzenia 
„Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków 
rzeźnych” na lata 2010-2012(Dz. U. 2010.65.406 z późn. zm.) 

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