
………………………………., dnia ……………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………………………………. 
imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa 

…………………………………………………………. 
adres zamieszkania wnioskodawcy 

………………………………………………………….. 
nr telefonu 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Parczewie 

 

Oświadczenie 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy 
o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 poz.1570) 
niniejszym składam oświadczenie zawierające dane, o których mowa w art. 21 
ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego Dz. U. z 2020 r. poz. 1753, z 2022 r. poz. 1570) 

1) Imię i nazwisko/nazwa 

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

2) Miejsce zamieszkania i adres / siedziba i adres prowadzenia działalności 

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

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

3) Numer PESEL ……………………………………………………………………………….. 
4) Numer identyfikacyjny REGON (jeżeli taki numer został nadany) 

………………………………………………………………………………………………….. 
5) Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

…………………………………………………………………………………………………..
albo 
numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

………………………………………………………………………………………………….. 
albo 
numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu 
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku 
pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, 
o ile wnioskodawca takie numery posiada 
 

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

6) *oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, (jeżeli wniosek 
jest składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi: wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej), zawierające klauzulę następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”  
 



7) zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące 
dzierżawcą obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim 
oraz osobowości prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego, zawierające 
klauzulę następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia” 
 

8) Określenie rodzaju i zakresu działalności, która jest prowadzona w zakresie 
produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

 

Podpis 

 

 

 

 

………………………………., dnia ……………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

Oświadczenie 
podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół * 

 
 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………       
(imię i nazwisko) 

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………….. 
(dokładny adres) 

PESEL …………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że utrzymuję pszczoły w pasiece znajdującej się pod adresem 

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

…………………………………………………………………………………………………………, 

wpisanej do rejestru gospodarstw pasiecznych prowadzonego przez Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Parczewie o numerze ………………………………………………….. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

Podpis 


