
Nidzica, dnia 18 sierpnia 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W NIDZICY

Koła Łowieckie - wszystkie

Nasz znak: PIW.pl.071.14.2022

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Sprawa dotyczy: Stawki opłat za czynności wykonywane przez Inspekcie Weterynaryjną - 
badanie mięsa zwierząt łownych w kierunku włośni.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje, że w dniu 09 sierpnia 2022 r. 
opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek 
opłat za czynności wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjną1. Rozporządzenie weszło w 
życie w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia (załącznik nr 1) koszt badania mięsa zwierząt łownych 
w Stacji wytrawiania włośni w Nidzicy od dnia 11 sierpnia 2022 r. wynosi odpowiednio:

1. Badanie mięsa na użytek własny:

> wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
6.00 - 22.00 - 49,35 zł za próbkę,

> w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy - 59,22 zł za próbkę,

2. Badanie mięsa przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej:

> wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
6.00 - 22.00 - 197,40 zł,

> w sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy - 236,88 zł.

1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane 
przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. poz. 1672). 
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Ponadto informuję, że Inspekcja Weterynaryjna jest jednostka budżetową i wpływy 
pozyskane przez nią są dochodami budżetu Państwa.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

lek wet. Jarosła^Wydrachowski
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