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 wprowadzenie do gospodarstwa, w celu odnowienia stada,
nieekologicznych samic w liczbie większej niż przewiduje
art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008*
Wnoszę o wydanie zgody na wprowadzenie do stada zwierząt, w celach hodowlanych,
w związku z potrzebą odnowienia stada, niżej wymienionych samic tego samego gatunku, pochodzących
z hodowli nieekologicznych, w liczbie większej niż określono w art. 9 ust. 3 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 889/2008:
Planowany termin
wprowadzenia samic
Wiek/masa ciała do stada ekologicznego

Gatunek

Rasa

Liczba samic

…………………….

………………

……………...

………………

……………………………

…………………….

………………

………………

………………

……………………………

…………………….

………………

………………

………………

……………………………

…………………….

………………

………………

………………

……………………………

Wyżej wymienione samice**:
są nieródkami
(zgodnie z wymogiem określonym w art. 9 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008)
nie są nieródkami
(w drodze wyjątku, który dotyczy ras zwierząt zagrożonych wyginięciem, przewidzianego
w art. 9 ust. 4 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008)
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znak sprawy ………………………………
(nadany przez WIJHARS)

Informuję, że**:
podjąłem/podjęłam próbę zakupu ww. zwierząt z hodowli ekologicznych, ale nie są one dostępne.
nie podejmowałem/ nie podejmowałam próby zakupu ww. zwierząt z hodowli ekologicznych
i nie wiem czy są one dostępne.
Obecnie w stadzie zwierząt znajduje się następująca liczba zwierząt dorosłych jednego gatunku
(tzn. takich, które osiągnęły dojrzałość hodowlaną):
Gatunek

Rasa

Liczba zwierząt

Wiek/ masa ciała

…………………….

………………

…………………

…………………..

…………………….

………………

………………....

…………………..

…………………….

………………

………………....

…………………..

…………………….

………………

…………………

…………………..

Przyczyną planowanego wprowadzenia do stada większej liczby nieekologicznych samic, zgodnie
z art. 9 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, jest **:
znaczne powiększenie gospodarstwa
planowana zmiana rasy zwierząt
plan rozwinięcia nowej specjalizacji w chowie zwierząt gospodarskich
chęć podtrzymania zagrożonej wyginięciem rasy zwierząt
Po wprowadzeniu nowych zwierząt do stada, ilość wytwarzanego w gospodarstwie azotu
w oborniku zwierzęcym**:
nie przekroczy rocznie 170 kg N na hektar użytków rolnych
przekroczy rocznie 170 kg N na hektar użytków rolnych, w związku z powyższym
zobowiązuję się do podpisania z innym ekologicznym producentem rolnym umowy o współpracy
w zakresie wykorzystania jego nadmiaru, o której mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 889/2008. Umowa zostanie okazana jednostce certyfikującej w czasie kontroli
gospodarstwa.
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

przyznania

zgody

na

odstępstwo

Jako jednostka certyfikująca kontrolująca działalność prowadzoną przez producenta wnioskującego
o powyższe odstępstwo, znająca powierzchnię UR gospodarstwa i obsadę zwierząt a także warunki
w jakich są chowane oraz sytuację, w jakiej znajduje się producent, uznajemy wniosek za zasadny
i nie zgłaszamy zastrzeżeń, co do wydania zgody na ww. odstępstwo.
Jako jednostka certyfikująca kontrolująca działalność prowadzoną przez producenta wnioskującego
o powyższe odstępstwo, znająca powierzchnię UR 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 art. 9 ust. 4 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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