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

……………………………………………………………………..                                                     (miejscowość i data) 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

(nazwa firmy, adres, telefon) 

 

 

Do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Białej Podlaskiej 
ul. Żeromskiego 1 

21-500 Biała Podlaska 
 

 

WNIOSEK  

O WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NADZOROWANĄ         

W ZAKRESIE UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PRODUKTÓW 

POCHODNYCH 

Na podstawie art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 roku określającego przepisy 
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych                 
do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie               
o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) proszę o wpisanie do rejestru podmiotów 
prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie :  

……………………………………………………………………………………………………………………………
(zakres działalności i kategoria używanych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wydanie decyzji potwierdzającej rejestrację oraz 
nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
października 2009 roku określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego) [Dz. Urz. UE 14.11.2009 L 300/1]. 

 

 

                                                                                                             ………………………………………………… 

                                                                                                                                      (podpis) 

 

Załączniki: 

1) Załącznik do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie ubocznych 

produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych 

2) Wydruk z CEIDG lub KRS 

3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł  za wydanie decyzji 

4) …………………………………………………………. 

5) …………………………………………………………. 

 



 

Załącznik do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność 

nadzorowaną w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego           

lub produktów pochodnych 

 

1) Dane identyfikacyjne podmiotu: 

a. Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy albo nazwa i adres siedziby przedsiębiorstwa:  
   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b. Numer NIP/REGON:  ……………………………………/………………………………………………. 

c. Telefon kontaktowy:   ...................................................................................................... 

2) Określenie:  

a. rodzaju działalności , która ma być wykonywana  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

b. kategorii, kodu i rodzaju stosowanych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
lub produktów pochodnych podlegających kontroli 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

c. charakteru czynności wykonywanych z wykorzystaniem produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych jako materiału wyjściowego  
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

d. adresu przedsiębiorstwa lub zakładu, w którym ma być wykonywana działalność jeśli 
inny niż siedziby firmy  
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

(pieczęć i podpis wnioskodawcy lub osoby  

prawomocnie reprezentującej wnioskodawcę) 

 

 
 



Kody i rodzaje stosowanych produktów : 
 

 Kod    Produkt 

 API  Uboczne produkty pszczelarskie 

 BHHP  Kości, rogi, kopyta i produkty z nich otrzymane 

 BIOG  Biogaz 

 BIOD  Biodiesel 

 BIOR  Pozostałości z biogazowni inne, niż biogaz 

 BLPF  Produkty z krwi do celów żywieniowych 

 BLPT  Produkty z krwi do użytku technicznego 

 COL  Kolagen 

 COMR            Pozostałości po kompostowaniu 

 COSM  Produkty kosmetyczne 

 CATW  Odpady cateringowe 

 DCAP  Fosforan 2-wapniowy pochodzenia zwierzęcego 

 DTC  Treść pokarmowa 

 DIGR  Pozostałości układu trawiennego, treść inna od BIOR 

 EGG  Produkty jajczarskie 

 FERT  Polepszacze gleby 

 FATOT  Tłuszcze i olej rybny do celów innych, niż żywienie i cele oleochemiczne 

 FATOL  Tłuszcze do celów oleochemicznych 

 FATD  Pochodne tłuszczowe 

 FATF  Tłuszcze utylizacyjne do żywienia zwierząt 

 FEED  Produkty paszowe (wymienić) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 FORMF Była żywność 

 GEL  Żelatyna 

 GATR  Trofea myśliwskie 

 HISKR  Skóry surowe 

 HISKT  Skóry przetworzone 

 HYDP  Hydrolizowane białko 

 INSE  Owady, w tym przynęty 

 MANU  Nieprzetworzony obornik 

 MANP  Przetworzony obornik i jego produkty 

 MBM  Mączki mięsno-kostne 

 MEDD  Urządzenia medyczne 

 MIMC  Mleko i produkty mleczne, siara 

 OTHER Inne produkty (wymienić) 

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

 PAP  Przetworzone białko zwierzęce (kat. 3) 

 PETC  Karmy dla zwierząt domowych w puszkach 

 PETFI  Wnętrzności dodające walory smakowe w karmach dla zwierząt  

domowych         



 PETD  Gryzaki 

 PETP  Przetworzona karma dla zwierząt, inna niż puszkowana 

 PETR  Surowa karma dla zwierząt domowych 

 PHARM Produkty farmaceutyczne 

 RAW  Nieprzetworzony UPPZ 

 SERE  Surowica pozyskana od koniowatych 

 TCAP  Fosforan 3-wapniowy pochodzenia zwierzęcego 

 WHBF  Wełna, włosie, szczecina, pióra 

 WWT  Materiał zebrany w oczyszczalni ścieków 

 APIFAR Pszczele produkty uboczne do zastosowania w  

pszczelarstwie 

 APITEC Pszczele produkty uboczne do zastosowań technicznych 

 BAIT  Zanęty wędkarskie 

 BLM  Mączka z krwi (kategorii 3, określić gatunek zwierząt) 

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

 CAD  Całe ciała zwierząt martwych (zwłoki) innych niż zwierzęta domowe 

 CADPET Zwłoki zwierząt domowych 

 CSSM  Osad z centryfug lub separatorów z zakładów przetwarzających mleko 

 DP  Produkty pochodne 

 GROWME Podłoża uprawowe 

 GUANO Niezmineralizowane przetworzone guano ptaków i nietoperzy 

 OFSIBU Nawozy organiczne i polepszaczy gleby luzem 

 OFSIPA Nawozy organiczne i polepszaczy gleby w opakowaniach 

 FATB  Kule tłuszczowe dla ptaków 

 FIM  Mączka rybna 

 FRASS  Przetworzone odchody owadów 

 FUR  Futro 

 GLYT  Gliceryna do celów technicznych 

 GLYF  Gliceryna do celów paszowych 

 GLYTCW Gliceryna do celów technicznych pozyskana z odpadów   

gastronomicznych 

 GATR  Trofea myśliwskie 

 GRE  Skwarki  

 PAPOTH PAP z gatunków innych niż przeżuwaczy (określić gatunki)  

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

 PAPRUM PAP z przeżuwaczy 

 RAWSFP Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego do szczególnych celów  

paszowych lub do celów naukowych lub badawczych (art. 17 i 18 

rozporządzenia (WE) nr 1069/2009) 

 TECPRD Produkt techniczny (jeśli nie jest wyszczególniony gdzie indziej) 

 


