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…..…………………, dnia ………………. 
miejscowość 

 …………………………………………  
 imię i nazwisko hodowcy 

 
…………………………………………. 
 adres hodowli 

 
………………………………………… 
 WNI 

 
………………………………………… 
 numer telefonu 

 
 
 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 
w CZĘSTOCHOWIE 

 
 

 
W związku z urodzeniem w hodowli proszę o wydanie zaświadczenia dla:  

 
Gatunek zwierzęcia: …………………………………………………………………….…………. 
 
Nazwa naukowa zwierzęcia (nazwa łacińska) ………………………………………………… 
 
Nazwa potoczna zwierzęcia (nazwa polska) ………………………………………………….. 
 
Liczba urodzonych/wyklutych osobników:…………………………………………………….. 
 
Liczba jaj: ……..………………………………………………………………………………………. 
Hipotetyczna data urodzenia/wyklucia………………………………………………………… 
 
Oznakowanie*…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

* fakultatywnie 

 

 
Sposób utworzenia stada hodowlanego – źródło osobników rodzicielskich: 
 
MATKA: 
Data pozyskania …………………………………………………………………………………….. 
 
Źródło pozyskania (imię i nazwisko, adres poprzedniego właściciela) 
……………………....................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………............. 
 
Dokumenty dotyczące matki np. dokument rejestracyjny nr ………………… z dnia 
 …………………………… wystawiony przez Prezydenta/Starostę Miasta 
…………………………………………………………………………………………………………. 
lub inne dokumenty ……………………………………………………………………………… 
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OJCIEC: 
Data pozyskania ………………………………………………………………………………….. 
 
Źródło pozyskania (imię i nazwisko, adres poprzedniego właściciela)  
………………………………………………………………………………………………….......... 
 
Dokumenty dotyczące ojca np. dokument rejestracyjny nr ……………………… z dnia 
 …………………………… wystawiony przez Prezydenta/Starostę Miasta 
…………………………………………………………………………………………………………. 
lub inne dokumenty ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 …………………………………………………………… 
podpis hodowcy 

 
 

 
Załączniki: 

1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia 17 zł na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Częstochowy nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020 

 
 

POUCZENIE 
 Podmioty utrzymujące: ptaki, ssaki lądowe, pszczoły, trzmiele składające wniosek 

muszą znajdować się pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii i posiadać 
weterynaryjny numer identyfikacyjny WNI. 

 Wniosek powinien być złożony niezwłocznie po urodzeniu lub wykluciu potomstwa. 
 Wniosek należy wypełnić elektronicznie lub czytelnie ręcznie pismem drukowanym. 
 Wniosek zawierający braki formalne, nieczytelny nie będzie rozpatrywany. 
 Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o 

zaświadczenie. 
 Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 

terminie siedmiu dni. 
 

Zgodnie z art. 84 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 z dnia 9 
marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w 
dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) Obowiązki podmiotów w zakresie rejestracji 
zakładów: 
1.Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe lub w których jest 
pozyskiwany, produkowany, przetwarzany lub przechowywany materiał biologiczny, dokonują przed 
rozpoczęciem takiej działalności następujących czynności w celu rejestracji swoich zakładów zgodnie z 
art. 93:  

 a) powiadamiają właściwy organ o każdym zakładzie, za który odpowiadają; 
b) przekazują właściwemu organowi następujące informacje: (i) imię i nazwisko lub nazwę i 
adres danego podmiotu; (ii) położenie zakładu i opis jego obiektów; (iii) kategorie, gatunki, liczbę 
lub ilości utrzymywanych zwierząt lądowych lub materiału biologicznego, które podmioty te 
zamierzają odpowiednio utrzymywać lub przetrzymywać w zakładzie, oraz potencjał zakładu; 
(iv) rodzaj zakładu; oraz (v) inne kwestie dotyczące zakładu, które są istotne dla ustalenia 
stwarzanego przez niego ryzyka. 

2.Podmioty prowadzące zakłady, o których mowa w ust. 1, powiadamiają właściwy organ o: 
 a) wszelkich zmianach w danym zakładzie dotyczących kwestii, o których mowa w ust. 1 lit. b); 
b) każdym zaprzestaniu działalności przez dany podmiot lub zakład 

  
 

 


