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ZGŁOSZENIE 
do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie 

 
zamiaru organizowania  targów/  wystawy/  konkursu/  pokazu 

zwierząt 
(wybrać właściwe)  

 
 

1. Imię i Nazwisko, numer PESEL/ Nazwa podmiotu organizującego targi, wystawę, 
konkurs, pokaz, NIP, KRS  
…………………………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………..................... 
 

2. Adres siedziby podmiotu: 
…………………………………………………………………………………........................... 
 

3. Adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres siedziby, numer telefonu, 
email: 
…………………………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………..................... 
 

4. Weterynaryjny numer identyfikacyjny (wybrać jedną opcję): 
 

 nadany numer WNI (proszę wpisać) …………………………………………………….. 
 

 proszę o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych i nadanie 
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla działalności polegającej na 
organizowaniu targów/wystaw/pokazów/konkursów* zwierząt z gatunku 
…………………………. – do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia 
opłaty skarbowej (załącznik nr 1) 

* niepotrzebne skreślić  

 
5. Planowane miejsce i czas odbycia się targów, wystawy, konkursu, pokazu 

zwierząt: 
…………………………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………..................... 
........………………………………………………………………………………………............. 
 

6. Planowane gatunki zwierząt, które będą uczestniczyć w targach/ wystawie/ 
konkursie/ pokazie oraz ich pochodzenie:  
…………………………………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………..................... 
........………………………………………………………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………........................... 

 
POUCZENIE 

Zgłoszenie należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem targów, wystawy, 
konkursu i/lub na co najmniej 7 dni przed planowaną datą pokazu.  
 
Z ramienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie zostanie wyznaczona osoba 
pełniąca nadzór nad wystawą. Opłata za nadzór zostanie naliczona zgodnie z załącznikiem nr 1 
poz. 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie 
stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1672). 

 
Wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie 
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt zostały określone w ustawie z dnia 
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań  weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, 
pokazów lub konkursów zwierząt.  
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1. Zwierzęta powinny być wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
postępowania ze zwierzętami kręgowymi określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt.  

2. W przypadku organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów zwierząt gospodarskich należy 
również spełniać wymagania ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, w szczególności prowadzenia ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, 
konkurs zwierząt, w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.  

3. Podjęcie działalności nadzorowanej jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, 
zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na 
przewidywane miejsce jej prowadzenia.  

4. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.  
5. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia, że przy prowadzeniu działalności 

nadzorowanej są naruszone wymagania weterynaryjne określone dla tej działalności, w zależności 
od zagrożenia stwarzanego dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, wydaje decyzję:  

a. nakazującą usunięcie uchybień w określonym terminie lub 
b. nakazującą wstrzymanie działalności do czasu usunięcia uchybień  
c. zakazującą umieszczania na rynku lub handlu określonymi zwierzętami będącymi 

przedmiotem działalności.  
6. Powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku gdy podmiot prowadzący działalność nadzorowaną nie 

zastosuje się do nakazu lub zakazu określonego w decyzji, wydaje decyzję zakazującą prowadzenia 
działalności nadzorowanej i skreśla podmiot z rejestru podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną.  

7. Podmiot jest obowiązany zapewniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, 
organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem 
epizootycznym oraz epidemicznym obejmujące w szczególności wymagania dotyczące:  

a. stanu zdrowia zwierząt będących przedmiotem działalności nadzorowanej lub 
wykorzystywanych do jej prowadzenia, w tym odnoszące się do badań potwierdzających ten 
stan oraz określonych szczepień ochronnych,  

b. sposobu ustalania pochodzenia zwierząt będących przedmiotem działalności nadzorowanej, 
w tym zakresu i sposób prowadzenia rejestru zwierząt,  

c. obiektów budowlanych lub miejsc, w których prowadzi się działalność nadzorowaną, lub 
osób wykonujących określone czynności w ramach tej działalności oraz zakresu takich 
czynności,  

d. świadectw zdrowia lub innych dokumentów, w które zaopatruje się zwierzęta będące 
przedmiotem działalności nadzorowanej,  

e. środków transportu i warunków transportu zwierząt.  
8. Gromadzenie zwierząt odbywa się w miejscach oznaczonych, a w przypadku targów zwierząt 

gospodarskich również ogrodzonych i utwardzonych.  
9. Należy wydzielić miejsca dla poszczególnych gatunków zwierząt zapewniające im ochronę przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, do składowania produktów biobójczych, dla lekarza 
weterynarii umożliwiające mu wykonanie czynności urzędowych, dla zwłok zwierzęcych, a w 
przypadku zwierząt gospodarskich dodatkowo z zainstalowanym oświetleniem oraz wyposażone w 
urządzenia do bezpiecznego badania zwierząt gospodarskich, sprzęt lub urządzenia do załadunku i 
wyładunku zwierząt gospodarskich kopytnych, w tym stałe lub przenośne rampy o kącie 
nachylenia nieprzekraczającym 20°, z bokami trwale zabezpieczającymi te zwierzęta przed 
upadkiem i podłogą o nieśliskiej nawierzchni.  

10. Targi zwierząt gospodarskich mogą odbywać się wyłącznie w miejscach oddalonych co najmniej o 
50 m od innych miejsc przebywania tych zwierząt, rzeźni, obiektów budowlanych przetwórstwa 
rolno-spożywczego, zakładów zatwierdzonych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania, 
transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub 
usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi lub zakładów wytwarzających pasze.  

11. Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów zwierząt zapewnia: niezwłoczne usuwanie: nawozów naturalnych, zwłok zwierzęcych, 
dostęp do bieżącej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości wystarczającej do napojenia 
gromadzonych zwierząt.  

12. Osoby zatrudnione do obsługi zwierząt gospodarskich na targach powinny być przeszkolone w 
zakresie postępowania z tymi zwierzętami.  

13. Po zakończeniu targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt należy przeprowadzić 
oczyszczanie i odkażanie miejsc, w których były przetrzymywane zwierzęta. 

 
W razie potrzeby wyjaśnienia powyższych pouczeń prosimy o kontakt bezpośrednio z Inspekcją 
Weterynaryjną. 

 
……………………………….. ………………………………… 
 
Miejscowość i data        podpis zgłaszającego 
 
Załączniki: 

1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji - 10 zł wpłacone na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Częstochowy nr 12 1030 1986 7261 0000 0002 9020 – w przypadku 
wpisu do RPN i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego  


