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Przed rozpoczęciem budowy zakładu, w którym ma być prowadzona 
działalność (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę) należy opracować: 

 PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZAKŁADU

Projekt technologiczny zakładu



Obowiązek opracowania projektu technologicznego dotyczy również 

adaptacji obiektów, w których ma się odbywać produkcja, jak również 

planowanych zmian w istniejących (funkcjonujących) już zakładach, jeżeli 

zmiany te dotyczą układu pomieszczeń, dróg technologicznych, rodzaju i 

wielkości produkcji, wyposażenia, itp.



Elementy jakie musi zawierać projekt technologiczny określa

rozporządzenie MRiRW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wymagań,

jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być

prowadzona produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania dla projektów różnią się w zależności od rodzaju

projektowanego zakładu - sprzedaż bezpośrednia, MLO, zakład

zatwierdzony.



Projekt technologiczny zakładu 

NIE JEST projektem budowlanym.

Rozporządzenie MRiRW nie wymaga opracowania 

części zagadnień technologicznych

 istotnych z punktu widzenia inwestora.

Dlatego zlecając opracowanie projektu technologicznego 
zakładu warto ustalić zakres prac. 

 



Opracowany projekt technologiczny składa się wraz z wnioskiem

o jego zatwierdzenie powiatowemu lekarzowi weterynarii 

właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności.

Ponadto powiadamia się pisemnie powiatowego lekarza weterynarii

o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów, 

które mają być produkowane w zakładzie.



Powiatowy lekarz weterynarii w ciągu 30 dni zatwierdza, w drodze decyzji 

administracyjnej, projekt technologiczny zakładu, jeżeli projekt ten spełnia 

wymagania określone w rozporządzeniu.



Posiadając zatwierdzony projekt technologiczny zakładu można przystąpić 

do opracowania projektu budowlanego (jeśli jest wymagany), budowy, 

adaptacji obiektu, realizacji zaprojektowanych zmian itp.



Sprzedaż bezpośrednia oraz 

działalność marginalna, lokalna i ograniczona 

to formy działalności podlegające

REJESTRACJI

Przed rozpoczęciem produkcji żywności w zakładzie, należy złożyć 

wniosek o wpis do rejestru podmiotów

u właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii



Wniosek składa się na piśmie, co najmniej 30 dni przed dniem

planowanego rozpoczęcia produkcji.

We wniosku należy zawrzeć następujące informacje:

 - imię i nazwisko lub nazwę, oraz adres wnioskodawcy,

 - nr KRS, NPI, CEiIDG, lub numer identyfikacyjny w ewidencji  gospodarstw 
rolnych – jeżeli takie numery nadano,

 - rodzaj i zakres działalności, w tym rodzaj produktów wprowadzanych do 
obrotu,

 - określenie lokalizacji zakładu.



Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną  w sprawie 

wpisu zakładu do rejestru zakładów, jednocześnie nadając zakładowi 

weterynaryjny numer identyfikacyjny. 

Od tej chwili można rozpocząć produkcję w zakładzie.
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1) Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 18 marca 2013 r. 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu,
w którym ma być prowadzona produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego.

Podstawowe akty prawne
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Dziękuję za uwagę
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