
(imię i naałisko właściciela stada) (miejscowość, data)

(a dr es w ł aś cic iel ą st ądą oraz ądres siedziby stada )

PL.

Tel.

(nr siedziby stada)

Do
Powiatow ego Lekarza W eteryna rii
w skierniewicach

Oświadczam, ze siedzibie stada numerze PL

położonej w miejscowości
którego posiadaczem jest

NIE SA UTRZYMWIANE ZWIERZĘTA Z GATUNKU TRZODA CHLEWNA.

. Niniejszym informuję, stosownie do att. 7 ustawy z dnia tl
marca 2OO4 r. o ochronie zdrowia zwietząt oraz zwalczaniu chorób

zakażnych zwierząt (Tekst jednolity: Dz. U. z 2OL8 t. poz, 1967|, że w
w/w siedzibie stada została zaprzestana produkcja ttzody chlewnej,

Jednocześnie proszę o wykreślenie działalności polegającej na utrzymywaniu

zvlterząt z gatunku świnie w celu urnieszczenia na rynku tych zwierząt lub
produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tycll zwierząt dla tej siedziby

stada trzody chlewnej z rejestrów Powiatowego Lekarza Weterynarii w

skierniewicach

otaz uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia decyzii związanych ze
statusami mojej siedziby stada.

ośwtłpCZAM, żEz

W bazie Agencji Restruktutyzacji i Modernizacji Rolnictwa w mojej

siedzibie stada nie widnieje żadna sztuka zwietząt gospodarskich

oznakowanych (stado jest ,rwyzerowane"| -

* niepotrzebne skreślić

NIE *

rrżl DoKoNAM NIEzWŁoczNIE WERyFII{ACJI ILoścI szTUR zwIpRzĄT
OZNAKOWANYCH zawartych w bazie Agencji Restrukturyzacii i
Modernizacji Rolnictwa w mojej siedzibie stada celem ,rulyzetowania"
ilości tych zwietząt.

TAK



Jednocześnie oświadczarn, że rnam świadomość, iż:

1. podjęcie ponownie działalności nadzorowanej polegającej na
utrzymyłvaniu nnrterząt gospodarskich w celu um|eszczania na rynku
tych zwierząt lub produktów pochodzącycll z tycLl zwterząt lub od tych
zwterząt, jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej,
zarnlaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii
właściwemu ze względu na przewidyrvane miejsce jej prowadzenia
stosownie do przepisu art.S ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt t zwalczaniu chorób zakażnych (Tekst jednolity Dz. U 2OI8,
poz. 1967);

2. podjęcie na nowo działalności związanej z utrzymywaniem trzody
chlewnej rnoże nastąpić wyłącznie zgodnie z obowiryującymi w tym
zakresie przepisami, przed przede wszystkim zaś świnie muszą
posiadać świadectw a zdrowta.

. ośWIADCZAM, żr, Z^pIZNAŁEM SIĘ Z WSZySTKIMI
ZASADAMI BIOASEKURACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W GOSPODARSTWACH
UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIB. W PRZYPADKU ODNOWIENIA DZIAŁALNOŚCI Z
TYTUŁU PROWADZENIA CHOWU / HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ
ZGŁOSZĘ TEN FAKT DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W
SKIERNIEWICACH W CELU PODDANIA WERYFIKACJI ZASAD
BIOASEKURACJI wprowadzonycll na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w
mvia7,ku z wystąpieniem Afrykanskiego Pomoru świn na jej terytorium.

Zostałam/em poinformowany o obowiązku zgłoszenia w ciągu 7
dni do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach i ARiMR
zakupu świń.

|czytelny podpis właściciela siedziby stada, współwłaściciela lub

osoby upoważnionej)

( nr dowodu osobistego w przypadku złożenia oświadczenia przez osobę
upowaznioną).

Podpis rolnika

Oświadczenie zost ało przyjęte przez
dane urzędouego lekarza ueterynańi

Podpis i pieczęć
urzę dotu e g o lekarz a u etery nańi


