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Co chcę załatwić? 
Zgłosić zakończenie działalności w zakresie  produkcji, przetwarzania , transportu, 
przechowywania lub dystrybucji pasz. 

Kogo dotyczy? 
Podmiotów gospodarczych lub rolników, którzy działają na rynku pasz podlegających 
zatwierdzeniu  
i/ lub rejestracji. 

Co przygotować? 
Zgłoszenie zakończenia prowadzenia działalności nie wymaga przygotowania dodatkowych 
dokumentów .  

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wypełnij wniosek Zakończenie działalności podmiotu działającego na rynku pasz. 
Wzór wniosku znajdziesz w załączniku do karty usługi 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Wypełnij czytelnie wszystkie białe pola w formularzu zgodnie ze wzorem.  
Wzór prawidłowo wypełnionego formularza znajdziesz w załączniku do karty. 

Ile muszę zapłacić? Za rozpatrzenie wniosku i wykreślenie z rejestru nic nie zapłacisz. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Wniosek złóż  po zakończeniu działalności. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Dokumenty złóż do: 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach 
ul. Utrata 9, 16-400 Suwałki  
Od poniedziałku do piątku w godzinach  7.15 - 15.15  

Wniosek możesz złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 1), bezpośrednio w pokoju nr 2 lub 
wysłać  pocztą na wskazany powyżej adres. 

Co zrobi urząd? 

 Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzję w sprawie cofnięcia rejestracji  
i/lub zatwierdzenia.  

 Dokonamy zmiany w rejestrze podmiotów działających na rynku pasz. 
Zgodnie z opcją, którą wskazałeś we wniosku, decyzje odbierzesz osobiście w pokoju nr 2 lub 
wyślemy  ją pocztą  za potwierdzeniem odbioru na adres, który wskazałeś we wniosku.  

Jaki jest czas 
realizacji? 

Twój wniosek rozpatrzymy w ciągu 30 dni kalendarzowych od jego złożenia. 

Jak się odwołać? W tym przypadku nie jest przewidywana droga odwoławcza. 

Informacje 
dodatkowe 

Wszystkie dodatkowe informacje otrzymasz pod numerem telefonu 87 566 54 81. 
Do Twojej dyspozycji jest również:   
faks: 87 566 40 06 oraz poczta internetowa e-mail: suwalki.miw@wetgiw.gov.pl 
Karta zawiera następujące załączniki: 
 Zał. Nr 1 – wniosek  zakończenie  działalności podmiotu działającego na rynku pasz  
 Zał. Nr 2 – wzór wypełnienia wniosku 

Podstawa prawna 

 Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 112, poz. 744 
tekst jednolity z późn. zm.) 

 Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 144, poz.1045 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie(WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. 

ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz. ( Dz.Urz.UE L35 z 8.02.2005 str. 1 z póź. 
zm ) 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  18 grudnia  2006 r. w sprawie 
określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego 
lekarza weterynarii (Dz. U z 2007 Nr 2 poz. 20 z póź. zm) 
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