Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie - dane z BIP

Dni i godziny przyjmowania interesant&#x00F3;w w sprawach skarg i wniosk&#x00F3;w przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublinie:

Pierwszy poniedzia&#x0142;ek miesi&#x0105;ca w godz. 8:00 - 12:00
Skargi i wnioski wnoszone na pi&#x015B;mie nale&#x017C;y przesy&#x0142;a&#x0107; na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie Al. Sp&#x00F3;&#x0142;dzielczo&#x015B;ci Pracy 3, 20-147
Lublin,
b&#x0105;d&#x017A; przesy&#x0142;a&#x0107; faksem na numer: (0-81) 748-37-48
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, &#x017C;e skargi i wnioski mo&#x017C;na
z&#x0142;o&#x017C;y&#x0107; dodatkowo w poniedzia&#x0142;ki w godzinach 15:00-17:00.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie przypomina jednocze&#347;nie, &#380;e na podstawie art. 6 ust.1
i 2 Ustawy o op&#322;acie skarbowej tj. z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000) w momencie
z&#322;o&#380;enia wniosku powstaje obowi&#261;zek wniesienia op&#322;aty skarbowej.

Art. 6 [Obowi&#261;zek zap&#322;aty]
1. Obowi&#261;zek zap&#322;aty op&#322;aty skarbowej powstaje:
1)od dokonania czynno&#347;ci urz&#281;dowej - z chwil&#261; dokonania zg&#322;oszenia lub
z&#322;o&#380;enia wniosku o dokonanie czynno&#347;ci urz&#281;dowej;
2)od wydania za&#347;wiadczenia - z chwil&#261; z&#322;o&#380;enia wniosku o wydanie
za&#347;wiadczenia;
3)od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwil&#261; z&#322;o&#380;enia wniosku o wydanie
zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4)od z&#322;o&#380;enia dokumentu stwierdzaj&#261;cego udzielenie pe&#322;nomocnictwa lub prokury
oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwil&#261; z&#322;o&#380;enia dokumentu w organie
administracji publicznej, s&#261;dzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
[...]
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2. Op&#322;at&#281; skarbow&#261; wp&#322;aca si&#281; z chwil&#261; powstania obowi&#261;zku
jej zap&#322;aty.
W praktyce oznacza to, &#380;e sk&#322;adaj&#261;c wniosek musz&#261; pa&#324;stwo
dostarczy&#263; jednocze&#347;nie dowód wniesienia op&#322;aty na konto:
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
którego w&#322;a&#347;cicielem jest Departament Finansów Urz&#281;du Miasta Lublin.
Wysoko&#347;&#263; wymaganej op&#322;aty okre&#347;lona jest w za&#322;&#261;czniku do Ustawy,
a najcz&#281;&#347;ciej wyst&#281;puj&#261;ce op&#322;aty to:
Decyzja - 10z&#322;
(Decyzja inna, ni&#380; wymieniona w niniejszym za&#322;&#261;czniku, do której maj&#261;
zastosowanie przepisy Kodeksu post&#281;powania administracyjnego - Cz. I za&#322;. ust. 53.)
Za&#347;wiadczenie - 17z&#322;
(Pozosta&#322;e za&#347;wiadczenia - Cz. II za&#322;. ust. 21.)
"Wydanie" duplikatu - 5z&#322;
(Po&#347;wiadczenie zgodno&#347;ci duplikatu, odpisu, wyci&#261;gu, wypisu lub kopii, dokonane przez
organy administracji rz&#261;dowej lub samorz&#261;dowej lub archiwum pa&#324;stwowe, od
ka&#380;dej pe&#322;nej lub zacz&#281;tej stronicy - Cz. II za&#322;. ust. 4.)
Duplikat zezwolenia
(Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia,
koncesji) - Cz. I za&#322;. ust. 22.)
Pozwolenie (koncesja)- 616z&#322;
(Inne ni&#380; wymienione w niniejszym za&#322;&#261;czniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja): na
wykonywanie dzia&#322;alno&#347;ci gospodarczej - Cz. III za&#322; ust. 44. pkt. 1) )
Legalizacja paszportu - 26z&#322;
(Legalizacja dokumentu - Cz. II za&#322; ust. 5.)

Na podstawie Rozporz&#261;dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania i
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wysoko&#347;ci op&#322;at za czynno&#347;ci wykonywane przez Inspekcj&#281; Weterynaryjn&#261;,
sposobu i miejsc pobierania tych op&#322;at oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji
Europejskiej tj. z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 388)

§6 ust. 1. Op&#322;aty za:
1) czynno&#347;ci wymienione w poz. 1-3 za&#322;&#261;cznika nr 1 do rozporz&#261;dzenia pobiera
si&#281; od posiadacza zwierz&#281;cia;
§ 10 Op&#322;aty za czynno&#347;ci wykonywane przez Inspekcj&#281; Weterynaryjn&#261; s&#261;:
1) pobierane w miejscu i czasie wykonania czynno&#347;ci, je&#380;eli s&#261; wnoszone
got&#243;wk&#261;, albo
2) wnoszone na rachunek bankowy wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii, [...]
- je&#380;eli s&#261; wp&#322;acane przelewem.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubline ustala konto nr:
62 1010 1339 0062 6222 3100 0000

jako konto do wp&#322;at przelewem za poni&#380;sze czynno&#347;ci:
Przeprowadzenie kontroli zwierz&#261;t, w miejscu ich pochodzenia, przeznaczonych do wywozu lub
handlu, a w przypadku koniowatych r&#243;wnie&#380; przemieszczania w innym celu, wraz z
wystawieniem wymaganych &#347;wiadectw zdrowia (w przypadku zarejestrowanych koniowatych informacji o stanie ich zdrowia):
- dla konia w kwocie minimalnej 45,50z&#322; (Za&#322;&#261;cznik 1. poz. 1 pkt 1) lit. a)
Za&#322;&#261;cznika do rozporz&#261;dzenia)
- dla psa, kota w kwocie minimalnej 25,00z&#322; (Za&#322;&#261;cznik 1. poz. 1 pkt 1) lit. f)
Za&#322;&#261;cznika do rozporz&#261;dzenia)
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