
…………………………………………………………..                                                         ………………………dnia………………… 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

(Wnioskodawca —przewoźnik ) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Koninie 

Wniosek o wydanie zezwolenia na transport zwierząt 

W związku z obowiązującym od dnia 5 stycznia 2007 roku rozporządzeniem Rady (WE) nr 

1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z 

tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 

1255/97 uprzejmie proszę o wydanie Zezwolenia dla przewoźników na transport zwierząt 

umożliwiającego mojej firmie transportowanie zwierząt poniżej 8 godzin. 

Jednocześnie deklaruję, że: 

l. Prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce, co potwierdzam załączonym 

do wniosku, odpisem z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej lub KRS 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. 

2. Dysponuję wystarczającą liczbą właściwego personelu, wyposażenia i procedur 

operacyjnych umożliwiających mi przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, w tym w 

odpowiednim przypadku zasad dobrej praktyki. Niniejsze potwierdzam w załączonych 

dokumentach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego wniosku. 

3. Nie figuruję w rejestrze skazanych za poważne naruszenie prawodawstwa 

wspólnotowego     oraz/lub ustawodawstwa krajowego dotyczącego ochrony zwierząt w 

ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Niniejsze potwierdzam w 

załączonym dokumencie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego wniosku. 

 

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

                                                                                       Podpis wnioskodawcy 



1. Po przyjęciu wniosku o zezwolenia dla przewoźnika Typu 1 powiatowy lekarz weterynarii 

przeprowadza postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie czy wnioskujący podmiot 

spełnia wymagania określone dla przewoźnika w przepisach rozporządzenia nr 1 / 2005. 
2. Postępowanie administracyjne, o którym mowa w ust. 7 obejmuje: 

1) kontrolę dokumentów dołączonych do wniosku tj: 

a) dokumentu zaświadczającego posiadanie przez wnioskodawcę reprezentacji na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci: 

 odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 

Ewidencji Działalności Gospodarczej lub  dokumentu świadczącego o wpisie do 

ewidencji producentów rolnych; 

 

b) dokumentu poświadczającego posiadanie odpowiedniej ilości sprzętu, personelu 

oraz pisemnych procedur na wypadek nieprzewidzianych okoliczności podczas 

transportu, 
 

c)  oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt w ciągu 

trzech lat poprzedzających złożenie wniosku lub, w przypadkach wątpliwych, 

zaświadczenie z krajowego rejestru karnego; 
                   2)kontrolę posiadanych przez podmiot środków transportu drogowego, które będą                            

                    wykorzystywane do przewozu zwierząt. 
 

3.W toku kontroli, o której mowa w ust. 8 pkt 2, wymagane jest sporządzenie odrębnego protokołu 

dla każdego środka transportu. W przypadku kontroli środków transportu drogowego 

wykorzystywanych do przewozu zwierząt kopytnych do 8 godzin, powiatowy lekarz weterynarii 

sporządza protokół kontroli stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji, zaś w przypadku 

kontroli środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt w kontenerach, 

powiatowy lekarz weterynarii sporządza protokół kontroli stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej 

instrukcji. Powyższe protokoły powinny zostać dołączone do akt sprawy. 

 

Chcę, aby Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie kontaktował się ze mną za pośrednictwem numeru telefonu: 

………………………………………………………… i adresu e:mail:……………………………………………………………….w kwestiach 

związanych z dotyczącą mnie sprawą   i w tym celu dobrowolnie podaję swoje dane. 

 

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

                                                                                                                                   Podpis 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informujemy, iż współadministratorami Państwa danych osobowych są: Główny Lekarz Weterynarii, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koninie. Na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie znajdą 

Państwo szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych- www.piwkonin.pl 


