Zasady uzyskania świadectwa TRACES INTRA (Unia Europejska) lub INTRA i EXPORT (Wielka Brytania)
Wniosek o uzyskanie świadectwa (świadectw) zdrowia składa właściciel zwierzęcia, które będzie przemieszczane za granice.

Aby uzyskać świadectwo zdrowia dla psa, kota, fretki w celu sprzedaży za granicę do krajów członkowskich lub Wielkiej Brytanii, należy w ciągu co najmniej 72 godzin od daty i godziny ich planowanego przemieszczenia, złożyć w pełni wypełniony i podpisany wniosek. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu w Oświęcimiu lub wysłać wypełniony i podpisany odręcznie skan wniosku na adres oswiecim.piw@wetgiw.gov.pl 

W przypadku wysłania wniosku na adres należy niezwłocznie zadzwonić w godzinach pracy urzędu na numer 33 843 29 95 i upewnić się czy wniosek został odebrany przez nasz serwer.
Złożony wniosek powinien zawierać następujące dane:
	Imię i nazwisko, adres zamieszkania właściciela zwierzęcia (z wyraźnym kodem pocztowym). Wysłanie zwierzęcia do UK jest możliwe tylko z zarejestrowanych hodowli zwierząt lub innych miejsc utrzymywania zwierzęcia, po wcześniejszym zarejestrowaniu i uzyskaniu numeru weterynaryjnego dla hodowli psów, kotów i fretek u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu.
	Imię, nazwisko i adres zamieszkania odbiorcy zwierzęcia (z wyraźnym kodem pocztowym)

Skany paszportu zwierzęcia dostarczone do biura Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu (osobiście lub przesłane na e-mail) zawierające:
- właściciela (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
- datę urodzenia zwierzęcia
- oznakowanie zwierzęcia (microchip)
- szczepienie w kierunku wścieklizny
- odrobaczenie preparatem zawierającym w swoim składzie prazikwantel   (w przypadku przemieszczania psów do UK)
  
    4. Dane firmy transportującej zwierzę – nazwa, adres siedziby, WNI        
      działalności, numer rejestracyjny pojazdu, którym pojedzie zwierzę,    
      numer zatwierdzenia środka transportu do przewozu (w przypadku    
      przewozu do UK numer zatwierdzenia przewoźnika w UK)
	Datę i godzinę wyjazdu zwierzęcia, datę i godzinę przyjazdu zwierzęcia do odbiorcy, czas podróży.

Nazwy państw przez które pojedzie transport.
Punkty kontroli granicznej (PKG) jeśli dotyczy.


Terminy odbioru świadectwa (w przypadku przemieszczania do UK 2. świadectw)

W pełni wypełniony i złożony wniosek o wydanie świadectwa w:

poniedziałek – odbiór świadectwa w czwartek
wtorek – odbiór w piątek
środa – odbiór w poniedziałek
czwartek – odbiór we wtorek w następnym tygodniu
piątek – odbiór w środę w następnym tygodniu

Przed odbiorem świadectwa należy uiścić opłatę w kwocie 25, 00 zł za kontrolę wraz z wystawieniem wymaganych świadectw (świadectwa) zdrowia na konto Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu. Nr konta 38 1010 1270 0013 2622 3100 0000 (NBP Kraków), odbiorca: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu, ul. Nideckiego 26, 32-600 Oświęcim, tytułem: za wystawienie świadectwa zdrowia dla psa/kota. Ze względu na częsty brak opłat za świadectwo zdrowia po uzyskaniu świadectwa zdrowia ze strony właścicieli zwierząt, opłata uiszczana jest przez odbiorcę świadectwa/świadectw zdrowia najpóźniej w dniu odbioru świadectwa / świadectw zdrowia.

W dniu przemieszczenia lub dzień przed (kwestia uzgodnienia telefonicznego) hodowca zwierzęcia jest zobowiązany do przybycia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu i przedłożenie wykonania badania klinicznego zwierzęcia (wykonane na 48 godz. przed przemieszczeniem), potwierdzonego wpisem w paszporcie przez lekarza weterynarii uprawnionego do tych czynności.

Prosimy właścicieli zwierząt o szybkie i konkretne działanie przed terminem transportu w kwestii wystawiania w/w dokumentów.

Nie zastosowanie się do powyższych zasad spowoduje wydłużenie czasu wystawiania dokumentów o kolejne dni.




