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O WPlS ZAKŁADU PRO\Ą/ADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTA|V|I POCHODZEN|A

zwlEpc,ECEGO I zywxoścl4 złożoItl4 Do REJEsTRu zAKŁADow pRowADzoNEco p?zEZ

PowtAToWEGo LEKARZA WETER},NARI l

0niejsłol1,ośź, datal

Palr,/Pani

|inlię, łulrisktl1

Powiatowy Lekere Weterl,na rll
w......-,_.-..,,....

(nlli,lscrlrt,ov./

Na podstarvie art. 2l ust, l ustawy z dnia l6 grudnia f005 r. o prodrrktach poclrodzenia zwierzęcego {Dz, U.
z2Q17 r.. poz, 242 zpóźn,zn.) :

( i n t i ę, łtral i,sl< o ł pan w l r ni as h ałla l n4 )

(ądru s ia*j b a lł tł I o s ko dąlrc), )

( nuh.er tdr,Ą!kdq,ią, t en,idc:tcji gtlsporlarslv rolnl,ch)ll

Wnosi o wpis do rejestru rakładów

Lokalizacja zakładu, w którytn ma być prolvądzona produkcja:

Rodzaj i zakres działatności, która ma być prowadzona!)l

! 
Prowadzęnie rolniczego handlu detalicznego

Prowądzenie pośrednictwa w zĘrvaniu żywności wyprodukowanejpnez inny podmiot prorvadalcy R}lD podczas
wystaw, fesrynów, targów lub kiennaszórv

i lub obrotu]l:

n Mlclio srtrorvc slho mleko surorłc i siara n Produktyjrjcczlc

tr .surorłt śmietuna tr Ootou,c płlsilk i (potrat\;-.} z pnldtlh tórv pilchodzcll ia zlt icrłr,,cugtl

n Jąia od drobiu l Produkty lnleoxtr, lrrb prr-ldukry- na bar-ie siary lqczric

t] Jąja od ptakólv b€zgrzebicniortl,ch tr Prodtlktj, ltlę§tlc

! hrldŃty psrrzclc nieprzetrvorr.łlne. w tynl.miód. p!,lek pw.czcli.
p i erzga. nllełalio pwu_cl e

n Wstępn ie prze§rrlranne lu.b prrc§rłrzollrl prrxlukt1, rybolósrtrva

n Prod ukl1' ryóolóunhłB ąa§R lub dmiqrcollc i nięoddaln
cztrnnościom ltaruszajqąm ich piertvptnq budorę anatonricmą lub
poddane czrynnościoln tlylśNarViEnia. odglowianił. usuwonia plctrv
lub patruszcnia

D
Srvir:żc lnięso zrriez_ąt dzikich utrzlm5rranych
rv u,arultkach fcnnorr._"-clr }ub pnrdukotriulcz le_lo nli5st śurotrc
lvltoh;" rnięsne lub mięso niclonc

tr Ż5rve ślimaki lądołvc z ptmków He lfułoinariŁ
('orłtt n qxrsu uaspe rsum, {) ornuaspers u nW axi n8, He I iłl ułor u n
ora: : rod:iny.lchąlinidqe

D Śrvielc mięso ryolpse. w[prxlrrr,. baranie, kozjł:.
kofiskią lub prod§ko$alle z tcgo mięsn llnllt c rrl,rob1. ntiesnc lub
mięso nliclonc

D ŻyunośC. rv q}Tl eolotvc posilki (potrarvyJ. zarvicrająca

.iednocześnic §odki spoĄrrczc pochodzcnia nicz\vilYecccgo i
produkq pr:;chodzcnia zrvienęccgo

tr ^Śrvieu-e mir:so drobiorr= Iub zajęę,iliórt iub Frodultorrunc
z tcgo ntiqsa surutrc rrlrotry lnitme lub nligro tniclone

,!
Piec4.rro cukicrnicze. ciasta. ciO§tka'l tr Wyroby ctthir:rniczc't

D Gotorre posilki (polralv1) niemięsne'}


