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Co chcę załatwić? 
Zatwierdzić projekt technologiczny zakładu, w którym  prowadzona będzie  działalność  
w  zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Kogo dotyczy? 

Podmiotów, które: 
 Zamierzają rozpocząć taką działalność związaną z produkcją produktów pochodzenia 

zwierzęcego. 
 Zmieniających sposób użytkowania zakładu lub jego części. 

Co przygotować? 

Przygotuj: 
 Zaświadczenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub do ewidencji działalności 

gospodarczej (oryginał do wglądu) 
 Projekt technologiczny zakładu w wersji graficznej i opisowej. 
 Informację dotyczącą zakresu działalności, wielkości produkcji oraz rodzaju produktów,  

które mają być produkowane w zakładzie 
 Dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt technologiczny zakładu. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu zamierzającego  
prowadzić działalność w zakresie  produkcji  produktów pochodzenia zwierzęcego. Wzór wniosku 
znajduje się w załącznikach do karty usługi. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

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

Ile muszę zapłacić? 

Za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt technologiczny zakładu zapłacisz 10,00 zł.. 
Opłaty możesz dokonać tylko przelewem  na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  
Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach Nr 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744,  
Tytuł wpłaty: za wydanie decyzji w Inspekcji Weterynaryjnej 
Pamiętaj, aby dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej do wniosku.  

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Wniosek  złóż na 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem planowanej inwestycji. 

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 wraz z dokumentami złóż osobiście w sekretariacie (pokój nr 1) lub bezpośrednio  
do lekarza weterynarii Marii Jolanty Grabowskiej w pokoju nr 4. 

Co zrobi urząd? 

 Rozpatrzymy Twój wniosek. 
 Wydamy decyzję  zatwierdzająca projekt  technologiczny bądź decyzję odmawiająca 

zatwierdzenia projektu technologicznego. 
Zgodnie z wybraną opcją we wniosku, decyzję  odbierzesz osobiście u lekarza weterynarii Marii 

Jolanty Grabowskiej w pokoju nr 4, lub prześlemy Ci ją  pocztą za potwierdzeniem odbioru,  
na adres, który wskazałeś we wniosku. 
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Jaki jest czas 
realizacji? 

Twój kompletny wniosek (zawierający całą wymaganą dokumentację) rozpatrzymy w terminie 
30 dni kalendarzowych od jego złożenia. 

Jak się odwołać? 

W przypadku odmowy wydania decyzji  zatwierdzającej projekt technologiczny zakładu, możesz 
odwołać się do Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty doręczenia decyzji.  Odwołanie zaadresuj do Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Suwałkach i złóż je w naszym urzędzie, w sekretariacie, pokój nr 1lub wyślij 
pocztą. 
Formularz odwołania i wzór jego wypełnienia dostępny jest jako załącznik do kart usługi. 

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 zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu- części graficznej  

i opisowej i wzór jego wypełnienia. 
 Zał. Nr 2–  odwołanie do Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii od decyzji 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach i wzór jego wypełnienia. 

Podstawa prawna 

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

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

 Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 marca 2006r w sprawie wymagań, jakim powinien 
odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność  
w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2006.59.415 z późn.zm). 

 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r 
ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U.L31 z dnia 01.02.2002) 
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