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Ost,,,i;o::-irt l_ le t.,, :v. l.
l:__.lt r. ,. ]:liU Z FliEDotl'ill)'-l] l F,od1Et]Erl,l d.l;j;inr,l.c t,5F,oa]órtiEj \,,,!Ei.|-E5j! F,clnii-_:1l
' ltrllull-] U€TĆllt:ljEF,O iZiłŹOn;'nl \|,'nl05iilE,nl rjcl Poy,,laiot,_,EEo L€| ]; \/.rEl€T\,n;ljl v_, 51,1ilnltr..,li;cj, r

t""Pl-r cJo reje-rilu i oŁ'-1ęcle Pcr','5'ższel cj:la]alnlrcj n-idżt|it'nl v,,ElEf ynaĄ,]nynl ]f,5!E]En,
poirliormor"'an), o Z\,.ljĘlEn}lth 2 Le dzia]a]lością n-lsrepuj;lytil F,rćl.,E|]-r i oL,o.r,,,l;l|:zrl l,

!- Proclui-lc-j; izbl'v,,;n]- z},vl,)lD5tl\,,, IE|lath ro]n]rzEE,D h;ndlu rieralrczne3r
' n]E m08ą stanor"'iĆ zagrożeni; dla bezp'ieczeństr,,a żyv.,ności iv,,płyr,,,ar

ni eko rzystnie ne o ch ro n ę zcl rolvia publi czneg o;

' PodJegają nadzorov,'] organót,,, oripotviecinlo p315,ili,lglrl3j lnsp=kcj] 5;lirainej;lbr,
lnspekrji \Ą;ereryna ryllej:

' są dokumenio\t/anE v,' sposob umożliv,,]ając1, okreś}enie ilosri zbi,v,,an€j zrrlv,rpl,t.1
' mD8ą bYĆ do}łonl,v,,ane v,I ilościach dosiosor,,,an],ch do poirzeb liDnsUmEn'LoV,';

Ż. Kro Prov,rarjząr pzecisiębiorstrto seki,ora 5pDzy\ĄlczeBo:

' nie rvYkonuje obowiązkór^,, lub narusz; v,,ymagania: vc zakresje dot5,cząri,m
Produlctów Pochodzenia z\Ą|jelzeteBD, określorle v/ rozpDr-ządzeniu nr B52/ZDD4 lub
lł' PrzePisach Unii EuroPejskiej v,,yrjanych v,,trybie ań. 14 usl. 2 tego rgzpDrządzenje,
lub okreŚlone W rozPDrżądzeniu wB53lżo}4lub rv pnepisach Unll Europejsiliej
wYdanYch iv trYbie ań. 12 ust_ 2 tego rozporzqdzenia, lub weterynary.lne określonE
w usiav,lie lub pzepisach rvydanych na jej podsiartie,lub

' uniemoŻliwia lub utrucjnia pzeprovladzenie unęciowych konirolr vl zakresie
okreŚionYm w rozPonądzeniu nr B5ĄJ2DD4Iub przepisach Un]l Europejskiej
rnlydanych rv trybie ań- ]_9 ust.2 tego rozponądzenia,

' Prowadząc Produkcję Produktów pochodzenia zvutenęcego, powoduje zagroźenie diz
zrjrovlja Publicznego, nie zapevulniając spełniania: przez produlcty pochodzenia
ZWlerzęCeEo wProrvadzane na rynek vlymagań określonych dla tych produktor,,, lub
wYmagań weterynaryjnYch ol,,reślonych v.,ustav,,rie lub pzepiszch v,lydanych na je.]
podstaw'ie,

Podlega karze Pien)ęŻnej do r,vysokości nieprzekraczającej trzydziestokroinego
Przecietnego v'lYnagrodzenia miesięcznegD v,, gospodarce narodov,,ej za rok poprzeciza.1ąr1,,
ogiaszanego pzez Prezesa Gł ownego U rzęd u StatysiycznpBo.

3' ŹYv"ności i ProduktY sPożYv,lcze pochodzen)a zvlierzęcego produkor,;ane izbyrvane vu,
ramach rolniczego hand]u detalicznego nie mogą pochodzić z surowcóu,uzyskanych z
uboju gospodarskiego na użytek v.liasny, a vuyłącznie z uboju dokonyv{aneBo vJ rzeźnjach

Ą' Produkcja izbYv"anie Ż;lvu'no..' w ramach rolniczego hand]u de,ralicznego nie mogą byc
dokonYwane z udzialem poŚrednika, z v4ljątkiem zbl,v,lania tekjEj źy\t,nDsci pod czas vr/;l5-l."u ',
festYnot',', targovu lub kiermaszy, or8anlzov,lanllg1-1 \,,,tElu prorlocji żyr,,,ności, jezelr posredniI
zb,,,v,la Żyv,,nosc:

' v"YProdukov',laną P[zez teBo posrednil,,a v.,ramach rolnlczego handlu deialicznegc,
' V'l1'PrOdukov.'aną PrzeZ inny podmiot prov,,adząc5, rolniczl,, hande l detaliczrrlr, nz

obszarze Pov,riatu, v,l ktorym pośrednik ten protr,laclzi proclukc.lę żyvlrlości v,,, ramacl,
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rolniczego hanrjtu cieia)icznego, luŁ, nt ob:ratrt Fi,\,, tEiU sąri;oujare5;i, ; iyn

p DvJlaIern.

\ri; mle]scu Zb),v,,ania żyvLności v,, ramech rotniczego h;nolu o-rraiir,,ne5ci umitszrz; slę r"

sP OSO b czyie l n;, i rt,i ci c crn_r, d l; konsu m eni;:

. n3pls,,rolnicz1, handel dei;licznf'; . ,

. dane obejmująre: imię i nazvrisko albo nezv.,q i sieri-ibq pocimioru Pror''lad'ące'6c'

rolniczy hanriel cieialian1,
, dane obejmujące: adres m_lejsca piol"acizenia produkcli iej ż\t\t,Jl]05f l,

. ciane obejmujące: vJei€rynaryjn}l numer identl,iikacyjny podmioru prov;aouąceg,o

rolniczy handel detaliczn1,.

6. w ramach roln-lrzego handlu detalicznego dopuszcza się spzedaż vuylącznie cio konsumenrz

finalnego poprżez:

, sprzedaż w miejscu wytwonenia (gospodarslv,ro rolne);

. tarBowisko,

. pośrednik prowadzący rolniczy handel detalicznY,

r internet.

W ramach rotniczego handlu detalicznego nie dopuszcza się do sprzedaży z wylączeniem

kons u menta f i na l n ego [np,: skl epy, stoł ówki, restau ra cj e),

Podmlot prowadzący rolnirzy handeldetaliany provuadzti pnechovuuje dokumentaEJĘ

umoźliwiającą określenie ilości żywnościzuyv,,anej rorznie w ramach takrego handlu'

od rębnie za każdy rok ka lenda nowy, zawierającą nasiępujące inf ormacle:

r numer kolejnego wpisu;

. datĘ zbycia żywności;

. ilość i rodzaj zbytej żywności.

. pDwyższe informacje są umieszczane v,l prov,ladzonej do|:,umentacji niezv,liocznte po

każdorazowym zbyciu żyvuności konsumentovui finalnemu,

pośrednik prowadzący roln iilyii:y.lvY ;u,O"'
-jnny-podmiot-prowadzĘ-ry ystav,,y, {es1l'n

. protuadzi dokumentację umożlivłającą określenie ilości tak zbyv,lanel żyv,,nosct

odrębnie dla P,ażdego podmiotu;

. povuyźszą dokumentację pnekazuje podmiotov"i, ktorego ŻYvlnoŚĆ zbYiłał,

niezvyl ocznle po zaktończeniu v,,ysta

. pDvJyższa dokumenlacja zav,liera: nu

i rod_zaj zbytej żywności, miejsce zb

albo nazwę, siedzibę oraz adres po

Testynu, targu lub kiermaszu

7-

8.

9.
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' PcV']i'iszE iniornlacjt s; umitszrianE v,,pio!,i/ED:orrej n.lllun-lent=cjj nle.v.,ii,l.,'nlr Fr
keŻd o razo r.'i'm zbi,6 j u ż1, r.,n orli l:o nsuiri € ni c, r,,,] j]n; ln:n l u

,,arj:eni; roI;-llrzego hanrjlu oerallcznegc, ]cl
hlEltTU EUFiOPEJS}',lEG0 l ffADY z cini; ź_L

PneP]5i' ri_ni5,cząre higien;, r,,, orjnleslerliu oc

dSiębiorsiv,,; pl-/Em1l5]; spożyv,,czegc, IT]u5]Ę

, zE surov!|€ mle Ll spelni; naśępująre łirlneri=,

: Lięb; ba|..Lerii pzi,3D'C (n; ml] ś 10D 0DD (' j

40D 000 [*=J

y, priy cD nEjmnlEj di,lóch próbl:;rh ml=i;cn)t
cy, pny co najmnitj jejnej prób ce rrllesię rlnlr, chyb; Ę vlł;śclrr1

i; zm]an sezonor,.,yrh rł poziomach prod u}:rjl

prób mleka surovJego vu 3- miesiącu).

' v/ Przypadku surorłvego mlekts pothDdzącego od innych Etstunkóv/: Liczbl baklerll
50D 000 {*)

kroaącts z dv,lócb miesięcy, pzy co najmnlej ciwóch próbkach mies'ięa,nir.

dwógh badań prób mteka surovlrego w 1miesiącu],

' JednakŻe jeŻeli surowe mleko porhodzące od gatunkow innych niź krovuy je§i
Plzezntsczone do r,łlYtwanania produktóvll, l,itoIe wymagają surDv!|ego mleka v,,

Pro cesie niePnewid ują cym obróbki term icznej, p ze dsiębiorstwa przemysl u

odki rł, celu ztsE!,/arantotuania, że surowe mleko

balclerl] pny 3D "C (na ml)ś 5DD ODD (=)

mlesięcy, przy ro najmniej divóch próbkach miesięrrnir-

prób mieka suroweBo v,l 1 miesiącu).

Niniejszym oświadcz
oświadczam,r..n,n'.Ti;ff]j"*Ti'#:;[THffi HiJJffi .-*,T;:-'zamierzam podjąć.

Dre
IVliejscowość

Podpi: czlĄeIrly
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LD !iltrąs u ro,,,c ó rł F o ch o dz e n la tr.{,ie rzęcteo tt,laltsrrmalna ilość ledn ostka
] l\4 l e l 

j o s tl r o tt, e a l h o rrl l c l t oi u r o *Ęl i -s i a ri 5Z 000 itr
z, stlrott,a śmietana 10 4,00 tr

lain od rlrnbiu 14 B 200 szfulta
4 |eir od nta krjrrl beeErzebien lorłn,c 800 szfuka
5. Irorltl lc6t pszczele n irFrzetrvorz0l

mirid, ptlalr pszr::nli, pinrz1;l, rnlec
pszr:zclrl

lE, rłt 6,,
;[-n

do 5 rodzin
pszczelich - 150
do 10 rodzln
pszczellclr - 300
do ż0 rodzin
rrszczelich - 600
rlo 3 0 rodzln
pszczolich - 900
do 4,0 rodzin
pszczeljch - 1200
do 50 rod;in
pszczelich - 1500
:lo 60 rodzin
l,.zczelich -^ l B00
lo 70 rodzln
rszczellch - 2100
jo B0 rodrln
:lszrzellr:h - U 4 00

I ltilograrn
I
I

Il<ilogranl

kilogranl

1.1Ę.r,

1.1Ęrr*

liil.gr.,

|,ilT6.rrn-

l< ilogra nl

m"Err,r-

(. riercone i

:]|m ich
porlrlane

uia nia,

1 F00 lłi l0 Pra

i
i

Niniojsivm oświ;lclczam, ie pi,zyjątem rlo rłliac|onrości istosowania porłlyższe potrczenie oraz

cJlialalno(ci, l<1 ńrą zanriorzań rorliąć

,.........'.'.'........
lr 4 ia jc 6pt,t'n r r Dnia
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ll

12, N,llltsjrnaIna llość prodttl*1rrł pochodzenił zrł,inrzęccln innvr:h lliż 5llrn1,,r.
zb5nłana rocuni0 rł ranrnch rolniczc11o hłnrllrl clrlllicinr.,1o

ośrłriaclczanr,żeznanĘhrIs;lrllr7llrtltiolrr;rpir111..1-1tlrlią.rp;n11,1.1:-ni-

ślirnalti lądorł,e z ga htn l<rilł,l
1-1el ix ponl a tla, Co rn u aspE rstl n.l a spc rśU nl,
Cornu espersttm ma;tima, [{ellx lucorttnl nraz
z rodzinv Achatlnldae

tp Nazrąta prorlu l<tdur pochodzenia
zląrierzeceeo / 

It'l;lltsl,rllnlrl;l iloiłl Inrlnnst|ił

1, Ślł.i eże nl i ęso lłro l orł,e, tłliep rżotłl[, bł lł n i r,
lłozie, końsltie, ltIb produkolĄ,nne ż te,jo
mięsa surotłre rłl,robl, nlięsne lu1_1 nl lęiso

mielone

?.?,on !:il nnrł nl

Śrł,ieże nllęsu clrOLrli]lłre lu!t z;liĘczn|lfirł,, |1Ih

prodtlltorłrane z tERo fiięsf, s1.1rolĄle ll1,1p|rlr
mlEsnE lub mieso mlelone

ź 10n l'il"r rr 1

a śrą,ieźe m ięso zrł.ierząL dziltlch
t] trżl|mJn^|;J nJr6|1 14r 1,116 111 6 |1.1 ch [c rm nlł|,c h
ltrlr produlłorłrane z teEo nllęsi,l ltrnll,n
rłnrrnlrtr miesne lulr mleso nlicIone

11n0 il.F,,rn,]

Ą. FrodulrĘł mięsne l 4ll0 iInrl-r nl

5 tVstęp nle przetlĄ|o rr!o n L, lttb p rzel1l"rl,
prorlrllĘ ąr!9| rjlv5hł,;l

nnn 1 ,l nn l.iInp1,1p1

6 Fl--ńEu lrtrĘk."ńTń p rnrl r t |ll1r n ł hnil e

siar], tącznle

7.6ńo

7, |rroclulrbl InJeczne

B, Gotclrą,e posillrl [potralĄlvJ z r!rot|

n n ch o rlzcn ia zlą,ie rzęceE9_

Foclp(r r:;ylrlrly


