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Oświadczenie o prowadzonej działalności- RHD, SB pdf, 383.59 KB, 13.02.2023

Zgłoszenie wstawienia drobiu rzeźnego docx, 14.23 KB, 07.09.2022

Zgłoszenie wstawienia stada kur niosek docx, 12.75 KB, 07.09.2022

Zgłoszenie utrzymywania drobiu pdf, 258.65 KB, 17.02.2023

Zgłoszenie prowadzenia działalności podlegającej rejestracji pdf, 164.65 KB, 22.02.2023

Wniosek o RHD (opłata skarbowa 10 zł) docx, 24.59 KB, 05.05.2023

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju dla przeżuwaczy xls,
48 KB, 08.11.2019

Informacje dotyczące łańcucha żywieniowego zwierząt do uboju dla drobiu (dotyczy każdego
kurnika) pdf, 149.74 KB, 08.11.2019

Protokoły pobrania kierunku Salmonella doc, 92.5 KB, 08.11.2019

Protokół pobrania próbek w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) doc, 50.5 KB,
08.11.2019

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju dla trzody chlewnej
xls, 48 KB, 08.11.2019

Wniosek o wydanie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia (opłata) doc, 31 KB, 17.03.2023

Wiosek o rejestrację hodowli psów, kotów, fretek/ zakładu docx, 13.71 KB, 04.08.2021

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej (opłata skarbowa 10zł) doc, 28.5 KB, 04.06.2021

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że pasieka nie figuruje w rejestrze chorób zwalczanych z urzędu-
przedłożenie w WZP (opłata skarbowa 17zł) doc, 27 KB, 09.06.2021

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie minimalnych warunków w zakresie
dobrostanu i utrzymania zwierząt w gospodartwie doc, 30 KB, 08.11.2019

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie minimalnych warunków w zakresie
higieny pozyskiwania mleka w gospodarstwie (opłata skarbowa 17 zł) rtf, 44.65 KB, 04.06.2021

Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w gospodarstwie w celu pozyskania
mięsa na użytek własny docx, 14.56 KB, 16.08.2021

Oswiadczenie o przepisanym gospodarstwie rolnym docx, 13.21 KB, 04.06.2021

Oswiadczenie paszowe doc, 36.5 KB, 04.06.2021

Powiadomienie_o_uboju_cielat__owiec_lub_koz.pdf pdf, 315.46 KB, 14.11.2019
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Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada za urzedowo wolne od chorób zakaźnych (opłata
skarbowa 10zł decyzja) pdf, 152.97 KB, 22.02.2023

wykaz_ubojni_ERGO_NIEAKTUALNY.docx docx, , 14.11.2019

ZGLOSZENIE_PADLEGO_PRZEZUWACZA.rtf rtf, 170.33 KB, 14.11.2019

Wykreślenie z rejestru podmiotów paszowych pdf, 112.99 KB, 24.05.2021

Pismo dot. naniesienia korekty liczby świń w protokole kontroli pdf, 100.9 KB, 26.05.2021

Oświadczenie o nie posiadaniu w stadzie trzody chlewnej pdf, 115.54 KB, 26.05.2021

Oświadczenie o nie podleganiu obowiązkowi wpisu utrzymywanych pszczół pdf, 131.04 KB,
26.05.2021

Oświadczenie dotyczące braku padnięcia zwierzęcia w gospodarstwie pdf, 102.62 KB, 26.05.2021

Oświadczenie o nie korzystaniu z usług lekarza, zabiegów oraz stosowania produktów i pasz
leczniczych pdf, 111.5 KB, 26.05.2021

Oświadczenie o nie spełnianiu wymagań w zakresie bioasekuracji pdf, 220.05 KB, 26.05.2021

Wniosek dotyczący rejestracji działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią jaj konsumpcyjnych
(opłata skarbowa 10zł) pdf, 159.1 KB, 04.06.2021

Wniosek dotyczący rejestru działalności polegającej na sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych
produktów pszczelich pochodzących z prywatnej pasieki (opłata skarbowa 10zł) pdf, 342.97 KB,
04.06.2021

Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia potwierdzającego wyklucie w niewoli zwierząt
wymagających rejestracji w Polsce pdf, 177.48 KB, 26.05.2021

Wniosek o wpis do rejestru zakładu zajmującego się wytwarzaniem produktów odzwierzęcych pdf,
174.86 KB, 26.05.2021

Wniosek o wpisanie do rejestru i nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego na podmiot
działający na rynku pasz (opłata skarbowa 17 zł) pdf, 179.96 KB, 04.06.2021

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, która nie
zostanie wznowiona ( opłata 10 zł) pdf, 254.88 KB, 22.02.2023

Wniosek pdf, 106.63 KB, 26.05.2021

Zaświadcznie dotyczące podróży z królikiem za granicę pdf, 796.75 KB, 26.05.2021

Zgłoszenie rejestracyjne podmiotów prowadzących działalność rejestrowaną polegającą na produkcji
i sprzedaży jaj konsumpcyjnych konsumentowi końcowemu pdf, 163.01 KB, 26.05.2021

Wniosek o zdrowotności pasieki docx, 12.18 KB, 09.06.2021

Oświadczenie o nie posiadaniu NIP i nr w ewidencji godpodarstw rolnych pdf, 135.03 KB,
19.07.2021

Wniosek o wydanie świadectwa zdrowia dla zwierząt towarzyszących do UK (niehandlowe) docx,
16.51 KB, 20.07.2022

Wyjazd ze zwierzęciem towarzyszącym- legalizacja paszportu przez PLW docx, 16.44 KB, 20.07.2022

Zgłoszenie rejestracyjno-aktualizacyjne pasieki doc, 35.5 KB, 06.04.2022

Wniosek o wydanie zaświadczenia- szkolenie ubój z konieczności pdf, 170.42 KB, 15.07.2022

Wniosek o wydanie zezwolenia typu I (opłata skarbowa 616 zł) doc, 50 KB, 17.03.2023

Wniosek o wydanie zaświadczenia zdrowia dla konia pdf, 332.86 KB, 13.04.2023
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