
INFORMACJA DOTYCZACA OPŁAT DLA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH 

 za kontrole urzędowe, o których mowa w art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 

2017/625  

Mając na względzie wejście w życie w dniu 11 sierpnia 2022 r. ustawy z dnia 

23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1570) zwaną dalej: „ustawą zmieniającą” i związanym z tą 

ustawą wprowadzeniem m.in. rozporządzenia ministra właściwego ds. rolnictwa tj.: 

• rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 

r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję 

Weterynaryjną (Dz. U. z poz. 1672), zwanego dalej: „rozporządzeniem o 

opłatach”, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że zgodnie z poz. 40 

cytowanego powyżej rozporządzenia obligatoryjnie będzie pobierana opłata za 

kontrole urzędowe o których mowa w art. 79 ust.2.lit.c rozporządzenia 2017/625 tj.: 

„2. Właściwe organy pobierają opłaty lub należności w celu odzyskania kosztów, jakie 

ponoszą w związku z: 

a) kontrolami urzędowymi przeprowadzanymi w odniesieniu do zwierząt i towarów, o 

których mowa w art. 47 ust. 1 lit. d), e) i f); 

b) kontrolami urzędowymi przeprowadzanymi na wniosek podmiotu w celu uzyskania 

zatwierdzenia, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 183/2005; 

c) kontrolami urzędowymi, które pierwotnie nie były zaplanowane; oraz: 

(i) które okazały się konieczne w wyniku wykrycia niezgodności podczas 

kontroli urzędowej przeprowadzanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; 

oraz 

(ii) przeprowadzonych w celu oceny stopnia i wpływu niezgodności lub 

sprawdzenia, czy niezgodność została usunięta.” 

Co oznacza, że  opłata będzie pobierana w każdym wyżej wymienionym przypadku tj. 

w każdym przypadku ponownej niezaplanowanej kontroli wynikającej z wykrycia 

niezgodności lub np. kontroli sprawdzającej czy niezgodność została usunięta.  

poz. 40 -rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w 

sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną 

40 

Kontrola urzędowa, o której mowa w art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625:  

1) rzeźni; 

2) zakładu rozbioru mięsa, zakładu obróbki dziczyzny, zakładu mielenia mięsa, zakładu 

produkującego surowe wyroby mięsne, zakładu mechanicznego odkostniania mięsa i zakładu 

przetwórstwa mięsa; 

351,88 



3) zakładu zajmującego się świeżymi rybami, zakładu przetwórstwa produktów rybołówstwa, 

zakładu mechanicznego odkostniania produktów rybołówstwa oraz zakładu wysyłki i zakładu 

oczyszczania żywych mięczaków dwuskorupowych; 

4) zakładu przetwórstwa mleka; 

5) zakładu pakowania jaj; 

6) zakładu produkcji jaj płynnych i zakładu przetwórstwa j aj; 

7) innego zakładu zatwierdzonego; 

8) zakładu, który podlega rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) 

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 

środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), z wyłączeniem ferm jaj 

konsumpcyjnych, podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny lub podmiotu 

prowadzącego sprzedaż bezpośrednią; 

9) zakładu prowadzącego działalność w zakresie pasz; 154,54 

10) zakładu prowadzącego działalność w zakresie ubocznych produktów pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych; 

165,15 

11) działalności polegającej na obrocie zwierzętami, pośrednictwie w tym obrocie lub skupie 
zwierząt, działalności polegającej na przewozie zwierząt, a także kontrola miejsc gromadzenia 
zwierząt, punktu kontroli, targowiska; 

178,15 

12) centrum pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołu pozyskiwania i produkcji 
zarodków, punktu kopulacyjnego; 

167,57 

13) zakładu drobiu; 348,14 

14) schroniska dla zwierząt; 169,50 

15) miejsca chowu lub hodowli zwierząt akwakultury; 188,13 

16) miejsca chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, 
w tym jeleniowatych; 

200,28 

17) gospodarstwa utrzymującego zwierzęta gospodarskie w celu wprowadzania tych zwierząt 

lub produktów z tych zwierząt lub od tych zwierząt na rynek - w przypadku gospodarstwa 
utrzymującego: 

 

a) drób, 221,05 

b) bydło, 205,83 

c) świnie, 172,87 

d) pozostałe zwierzęta; 212,71 

18) obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub ilości stosowanych produktów 
leczniczych weterynaryjnych; 

645,44 

19) wytwarzania lub wprowadzania do obrotu pasz leczniczych lub produktów pośrednich lub 
dystrybucji pasz leczniczych; 

645,44 

20) inne kontrole urzędowe niż kontrole określone w pkt 1-19. 112,80 

 

https://sip.lex.pl/#/document/67567156?unitId=art(6)ust(2)&cm=DOCUMENT

