Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu na temat możliwości
rejestracji hodowli psów, kotów i fretek w świetle rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającej uchylające niektóre akty w
dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt - AHL”)


Zgodnie z obowiązującym dnia 2 sierpnia 2021 r. stanem prawnym podmiot,
w celu rejestracji zakładu powiadamia właściwego powiatowego lekarza
weterynarii o już działającym zakładzie, bądź o zamierzonym podjęciu
działalności.



Wniosek o rejestrację zakładu, zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. b rozporządzenia
2016/429 powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
podmiotu;
2) informacje o lokalizacji zakładu oraz opis obiektów w których będzie prowadzona
działalność oraz o planowanym czasie jej prowadzenia;
3) informacje o rodzaju i zakresie działalności, w tym wskazanie gatunków oraz ras
zwierząt objętych działalnością;
4) informacje o kategorii zwierząt objętych działalnością wraz ze wskazaniem
dokładnej liczby zwierząt biorących udział w reprodukcji i ich potomstwa;
5) informacje o potencjale zakładu (liczba miotów w ciągu roku);
6) informacje o miejscu urodzenia psów, kotów, fretek (czy zwierzęta urodziły się w
danej hodowli, czy zostały zakupione z innego miejsca);
7) informacje o objęciu hodowli stałą opieką lekarsko – weterynaryjną przez lekarza
weterynarii wolnej praktyki obejmującą regularne badanie zdrowia i kondycji
zwierząt wraz ze wskazaniem nazwy i dokładnego adresu lecznicy weterynaryjnej
oraz daty przeprowadzenia ostatniego badania zwierząt;
8) informację o realizacji obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz
zastosowaniu profilaktyki przeciwpasożytniczej wraz z podaniem daty ostatniego
szczepienia oraz podania środka przeciwpasożytniczego;
9)

podpis

właściciela

zakładu

lub

osoby

reprezentującej

podmiot

będący

właścicielem zakładu.


Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
zakładu dokonuje jego rejestracji w osobnym rejestrze prowadzonym do tego

celu. Powiatowy lekarz weterynarii rejestruje tylko te zakłady, co do których
zostanie złożony prawidłowo wypełniony wniosek.


Powiatowy

lekarz

weterynarii

nadaje

zarejestrowanemu

zakładowi

niepowtarzalny numer identyfikacyjny korzystając ze sposobu określania
weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych w odniesieniu do symbolu
województwa (30), powiatu (04), symbolu działalności (99) oraz kolejności
podejmowania działalności na terenie powiatu gostyńskiego.
Czyli: 30 04 99 …(niepowtarzalny numer) niezależnie od tego, czy
przedmiotem hodowli są psy, koty, czy fretki.
9. Powiatowy lekarz weterynarii nadaje numer identyfikacyjny działając na
podstawie art. 93 rozporządzenia 2016/429 oraz informuje pisemnie wnioskodawcę
o nadanym numerze identyfikacyjnym. W piśmie informującym zawarte jest
pouczenie o treści art. 84 ust. 2 rozporządzenia 2016/429, tj. o obowiązku
informowania organu o:
1) wszelkich zmianach w danym zakładzie dotyczących kwestii, o których mowa we
wniosku;
2) każdym zaprzestaniu działalności przez dany podmiot lub zakład.

Opracowano na podstawie: ,,Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie
zasad rejestracji hodowli psów, kotów i fretek w świetle rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych
chorób zwierząt oraz zmieniającej uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia
zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt - AHL”)’’

