DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

znak sprawy……………………………...
(nadany przez WIJHARS)

Imię i Nazwisko / Nazwa producenta ekologicznego

Adres zamieszkania lub siedziby producenta

Adres do korespondencji

Telefon

Wojewódzki Inspektor
PESEL (obowiązkowy dla osób
fizycznych)

NIP (obowiązkowy dla firm)

Nazwa jednostki certyfikującej
kontrolującej producenta

Nr producenta nadany przez jednostkę
certyfikującą

Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych
w ………………………………
(właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie
ekologicznym)

Miejsce prowadzenia przez producenta działalności w rolnictwie
ekologicznym, której dotyczy wniosek

WNIOSEK
o wydanie zgody na równoległy chów zwierząt tego samego gatunku
metodą ekologiczną i nieekologiczną w gospodarstwie objętym badaniami rolniczymi
lub formalnymi działaniami edukacyjnymi*
Wnoszę o wydanie zgody na prowadzenie równoległej produkcji zwierzęcej w wyraźnie odrębnych,
zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, jednostkach produkcyjnych. Niniejszy wniosek
dotyczy niżej wymienionych zwierząt (tego samego gatunku), które mają być chowane w ekologicznej
i nieekologicznej jednostce produkcyjnej:
Liczba zwierząt
Gatunek

Rasa

w ekologicznej
jednostce
produkcyjnej

w nieekologicznej
jednostce
produkcyjnej

Chów zwierząt nieekologicznych będzie prowadzony w jednostce produkcyjnej, pod niżej wskazanym
adresem :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać adres)

Ogólna powierzchnia użytków rolnych w nieekologicznej jednostce produkcyjnej: ……….. (ha)
Liczba budynków produkcyjnych w nieekologicznej jednostce produkcyjnej: ………..
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znak sprawy ………………………………
(nadany przez WIJHARS)

Chów zwierząt ekologicznych będzie prowadzony w jednostce produkcyjnej, pod niżej wskazanym
adresem:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać adres)

Ogólna powierzchnia użytków rolnych w ekologicznej jednostce produkcyjnej: ……….. (ha)
Liczba budynków produkcyjnych w ekologicznej jednostce produkcyjnej: ………..
Informuję, że równoległa produkcja zwierzęca będzie prowadzona w jednostkach produkcyjnych
gospodarstwa objętego, zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008**:
badaniami rolniczymi
formalnymi działaniami edukacyjnymi
prowadzonymi przez ……………………………………………......................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę, adres i telefon instytucji prowadzącej badania / organizacji koordynującej działania edukacyjne)

Planowana data rozpoczęcia badań rolniczych/ działań edukacyjnych: …………………………
(miesiąc i rok)

Planowana data zakończenia badań rolniczych/ działań edukacyjnych: …………………………
(miesiąc i rok)

Informuję, że**:
zostały podjęte właściwe środki w celu odseparowania zwierząt gospodarskich, produktów
zwierzęcych, obornika oraz pasz z ekologicznej i nieekologicznej jednostki produkcyjnej, zgodnie
z art. 40 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
Jako załącznik do niniejszego wniosku składam opis ww. środków,
zatwierdzonych przez jednostkę certyfikującą, będący dowodem spełnienia
ww. warunku.
jednostka certyfikująca będzie zawiadomiona z wyprzedzeniem o każdej dostawie lub sprzedaży
zwierząt gospodarskich lub produktów zwierzęcych, zgodnie z art. 40 ust. 2 lit. b) rozporządzenia
Komisji (WE) nr 889/2008.
jednostka certyfikująca będzie zawiadomiona o dokładnych ilościach wyprodukowanych
w ekologicznej i nieekologicznej jednostce produkcyjnej, łącznie z pełnymi charakterystykami
pozwalającymi na identyfikację produktów oraz potwierdzeniem odseparowania produktów
ekologicznych od nieekologicznych, zgodnie z art. 40 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE)
nr 889/2008.
Wyrażam zgodę, aby jednostka certyfikująca, po zaopiniowaniu niniejszego wniosku,
przesłała go do właściwego wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.
..……….……….................................................
Data i czytelny podpis producenta ekologicznego
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znak sprawy ………………………………
(nadany przez WIJHARS)

Opinia jednostki certyfikującej odnośnie
kontrolowanemu przez nią producentowi**:

zasadności

udzielenia

zgody

na

odstępstwo

Jako jednostka certyfikująca kontrolująca prowadzoną przez producenta wnioskującego
o powyższe odstępstwo działalność, znająca powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa
i obsadę zwierząt a także warunki, w jakich są chowane, uznajemy wniosek za zasadny i nie
zgłaszamy zastrzeżeń, co do wydania zgody na ww. odstępstwo.
Jako jednostka certyfikująca kontrolująca prowadzoną przez producenta wnioskującego
o powyższe odstępstwo działalność, potwierdzamy otrzymanie zgłoszenia o podjęciu przez niego
właściwych środków w celu odseparowania zwierząt gospodarskich, produktów zwierzęcych,
obornika oraz pasz z poszczególnych jednostek, zgodnie z wymogiem określonym w art. 40 ust. 2
lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
Jako jednostka certyfikująca kontrolująca prowadzoną przez producenta wnioskującego
o powyższe odstępstwo działalność, nie potwierdzamy otrzymania zgłoszenia o podjęciu
przez niego właściwych środków w celu odseparowania zwierząt gospodarskich, produktów
zwierzęcych, obornika oraz pasz z poszczególnych jednostek, co jest wymagane zapisem art. 40
ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
Jako jednostka certyfikująca kontrolująca prowadzoną przez producenta wnioskującego
o powyższe odstępstwo działalność, znająca powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa
i obsadę zwierząt a także warunki, w jakich są chowane oraz sytuację, w jakiej znajduje się
producent, uznajemy wniosek za niezasadny i zgłaszamy zastrzeżenie, co do wydania zgody
na ww. odstępstwo.
Uzasadnienie jednostki certyfikującej w przypadku wydania negatywnej opinii:

Nazwa jednostki certyfikującej:
Imię i nazwisko/ stanowisko

Data

Podpis

Pieczątka jednostki
certyfikującej

* złożony na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1054) oraz 40 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli
(Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.)
**

zaznaczyć właściwe pole znakiem X
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