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                                                               …………………………………dnia,……………r. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu 

ul. Mogielnicka 67 

05-600 Grójec 

 

WNIOSEK 

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

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

(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, nr telefonu)) 

na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 127 z późniejszymi zmianami), zwraca się z 

wnioskiem o wpisanie do rejestru i nadanie weterynaryjnego numeru 

identyfikacyjnego podmiotowi, który prowadzić będzie działalność w zakresie: 

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

...................................................................................................................... 

(określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju produktów 
pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie) 

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

(numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP) albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw 

rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa,  
z wyłączeniem gospodarstw rybackich) 

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

(określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność) 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

        
……..……………………… 

(czytelny podpis) 

*Wykreślić nieprawidłowe. 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rozpatrzenia sprawy zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) 

 
…………………………………………………………… 

(podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
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Do wniosku dołączam: 

1. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Grójec , nr: 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690. 

2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

3. Kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez 
inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – w przypadku gdy wnioskodawca 
będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), zamierza prowadzić działalność gospodarczą 
na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.             TAK/NIE* 

4. Zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące 
dzierżawcą obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz 

osobowości prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego.               
           TAK/NIE* 

5. Zaświadczenie albo oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny przez 
zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw 
środowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego.       
           TAK/NIE* 

6. Zaświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest 
składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi: a) wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego, b) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, c) uzyskania 
zezwolenia, o którym mowa w pkt 3.          
           TAK/NIE* 

 

          

                                                                                                      

 

 

 

 

  


