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Co chcę załatwić? 
Uzyskać orzeczenie lekarsko-weterynaryjne opisujące stan faktyczny zdrowia ogiera i jego 
przydatność do rozrodu, po przeprowadzonej wcześniej kontroli. 

Kogo dotyczy? 
Właścicieli ogierów, którzy chcą uzyskać urzędowe poświadczenie stanu zdrowia ogiera i jego 
przydatności do rozrodu w celu użycia ogiera jako reproduktora. 

Co przygotować? 

Przygotuj oryginały natępujących dokumentów : 
 Aktualne badanie krwi ogiera, mającego być reproduktorem, w kierunku chorób  zakaźnych 

(niedokrwistość zakaźna koni, zaraza stadnicza, nosacizna) wykonane w Zakładzie Higieny 
Weterynaryjnej. 

 Paszport ogiera. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij Wniosek o wydanie orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera. Wzór wniosku 
znajdziesz w załączniku do karty usługi. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

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

Ile muszę zapłacić? 

Za przeprowadzenie kontroli w celu wydania orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego zapłacisz 
30,00 zł.  
Opłaty możesz dokonać: 
 Bezpośrednio u inspektora dokonującego kontroli. 
 W ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania rachunku, przelewem na konto: 

OONBP Białystok 22 1010 1049 0024 3722 3100 0000  
Tytuł  wpłaty: podaj numer rachunku. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Wniosek złóż na 30 dni kalendarzowych przed wstawieniem ogiera do punktu kopulacyjnego . 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

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

Wniosek i dokumenty możesz złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 1) lub bezpośrednio  
do lekarza  weterynarii Jacka Korytkowskiego w pokoju nr 5. 

Co zrobi urząd? 

 Ustalimy z Tobą podczas składania wniosku termin kontroli. 
 Dokonamy kontroli stanu zdrowotnego i przydatności do rozrodu ogiera, o wyniku której 

poinformujemy Ciebie po jej zakończeniu. 
 Wydamy orzeczenie lekarsko-weterynaryjne  w którym  ocenimy ,że ogiera można używać 

jako reproduktora, czasową jego nieprzydatność do krycia  bądź wykluczającą  jego 
przydatność do krycia.  

Zgodnie z opcją, którą wybrałeś we wniosku, uzyskane orzeczenie lekarsko-weterynaryjne  
odbierzesz osobiście od lekarza  weterynarii Jacka Korytkowskiego w pokoju nr 5 lub prześlemy 
je pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres, który wskazałeś we wniosku.   

Jaki jest czas 
realizacji? 

Twój kompletny wniosek rozpatrzymy w ciągu 30 dni kalendarzowych od jego złożenia. 

Jak się odwołać? W tym przypadku nie jest przewidywana droga odwoławcza. 
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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 załącznik: 
 Zał. Nr 1 – wniosek o wydanie orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera wraz  

ze wzorem jego wypełnienia 

Podstawa prawna 

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

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000r 
Nr 98 poz. 1071 tekst jednolity  z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt(tekst jedn. Dz. U. z 2008r Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 czerwca 2004rw sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych do prowadzenia punktu kopulacyjnego (Dz. U. z 2004r Nr 156, poz.1638) 
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