
………………………………………………….. 

(Miejscowość i data) 

 

………………………………………………….. 

(Imię i Nazwisko) 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

(Adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………… 

(Nr telefonu) 
 

 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim 
 

 
 

Wniosek o uzyskanie świadectwa dla drobiu przeznaczonego do uboju (świadectwo zdrowia 

dla zwierząt żywych przewożonych z gospodarstwa do ubojni) 
 

Na podstawie sekcji IV, rozdziału V litera A, pkt. 1 lit. a, rozdziału X lit A Rozporządzenia (WE) Nr 

854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy 

dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do 

spożycia przez ludzi. 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy …………………………………………………………………… ……….. 

Adres hodowcy drobiu ………………………………………………………………….……………………… 

Weterynaryjny numer identyfikacyjny …………………………………………………………………………. 

Proszę o wystawienie świadectwa zdrowia dla: 

…….……………………………………………………….…………………………………………               
           (podać gatunek/ rasa)                                                                                                    (liczba sztuk) 

 

 

Drób będzie przewożony następującymi środkami transportu:                        Data i godzina 

 

………………………………………………………………….                       ……………………..                                
(wymienić środki transportu, którymi będzie przewożony drób wraz z ich numerami rejestracyjnymi oraz datę i godzinę 

planowanego załadunku zwierząt na środki transportu) 

 

 

Miejsce uboju drobiu:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę zakładu uboju drobiu oraz jego adres i weterynaryjny numer identyfikacyjny) 

 

 

……………………………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę) 



 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w 

Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, reprezentowany przez powiatowego lekarza weterynarii.  
2. W sprawach dot. przetwarza danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail warszawazach.piw@wetgiw.gov.pl 

3. Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w szczególności w celu realizacji ustawowych zadań  Inspekcji 
Weterynaryjnej; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa.  
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa .  

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem Inspekcji Weterynaryjnej jest obligatoryjne. 

 

 

 

……………………………….. 

                                                                                                                                                     (podpis) 


