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 prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej
produkcji roślin na obszarze przeznaczonym do badań rolniczych lub formalnych
działań edukacyjnych*
Wnoszę o wydanie zgody na prowadzenie na tym samym obszarze, w odrębnych jednostkach
produkcyjnych (zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007) równoległej ekologicznej
i nieekologicznej produkcji roślin wymienionych w Tabeli 1.
Informuję, że równoległa produkcja roślinna będzie prowadzona w jednostkach produkcyjnych
gospodarstwa objętego, zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. b) 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)
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znak sprawy ………………………………
(nadany przez WIJHARS)

Tabela 1 Wykaz roślin uprawianych w ramach równoległej produkcji roślinnej
ekologiczna jednostka produkcyjna
Gatunek i
odmiana
rośliny

Oznaczenie
działki rolnej

Powierzchnia
działki rolnej
(ha)

Nr działki
ewidencyjnej/
nr obrębu
ewidencyjnego

nieekologiczna jednostka produkcyjna
Całkowita
powierzchnia
działki
ewidencyjnej
(ha)

Gatunek i
odmiana
rośliny

Oznaczenie
działki
rolnej

Powierzchnia
działki rolnej
(ha)

Nr działki
ewidencyjnej/
nr obrębu
ewidencyjnego

Całkowita
powierzchnia
działki
ewidencyjnej
(ha)

Informuję, że przyznanie zgody na prowadzenie równoległej produkcji roślin, zgodnie z art. 22 ust. 2
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, jest niezbędne by**:
produkcja ekologiczna została rozpoczęta
produkcja ekologiczna została utrzymana
Informuję, że zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, konieczność
prowadzenia równoległej produkcji roślinnej w gospodarstwie jest uwarunkowana**:
trudnościami związanymi z klimatem
trudnościami strukturalnymi
trudnościami związanymi z położeniem geograficznym
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znak sprawy ………………………………
(nadany przez WIJHARS)

Informuję, że**:
Jednostka certyfikująca będzie zawiadomiona o zbiorach w ekologicznej i nieekologicznej
jednostce produkcyjnej z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, zgodnie z art. 40 ust. 1
lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
Jednostka certyfikująca zostanie zawiadomiona po zakończeniu zbiorów o dokładnej ilości
zebranych produktów w ekologicznej i nieekologicznej jednostce produkcyjnej oraz o środkach
zastosowanych w celu ich odseparowania, zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. a) ppkt (iv)
rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
Co roku, będzie przedstawiana wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych zaktualizowana dokumentacja zawierająca środki kontroli, do ponownego
zatwierdzenia, zgodnie z art. 40 ust. 1 lit. a) ppkt (v) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
Do wniosku załączona jest niżej wymieniona wymagana dokumentacja**:
Opis praktycznych środków, które mają zostać podjęte by zapewnić stałe odseparowanie
produktów pozyskanych z ekologicznej i nieekologicznej jednostki produkcyjnej, w celu
zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej, z ujęciem obiektów oraz działań,
w tym: opis środków ostrożności w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia upraw
ekologicznych niedozwolonymi w rolnictwie ekologicznym substancjami lub produktami
podczas całego cyklu produkcyjnego, środki podjęte w celu zachowania czystości w miejscach
składowania.
Kopia złożonej w jednostce certyfikującej i potwierdzonej przez nią pieczęcią dokumentacji,
związanej ze środkami kontroli, określonymi w rozdziałach 1 i 2 tytułu IV rozporządzenia
Komisji (WE) nr 889/2008:
Pełny opis ekologicznej i nieekologicznej jednostki produkcyjnej, obiektów
i prowadzonej działalności w ww. jednostkach.
Aktualny harmonogram produkcji roślinnej, jaki każdego roku podmiot gospodarczy
składa w jednostce certyfikującej, sporządzony w rozbiciu na ewidencyjne działki
rolne z ujęciem ich powierzchni oraz planowanej roślinnej produkcji równoległej
z wyszczególnieniem gatunków i odmian uprawianych roślin.
Formularz ewidencji produkcji roślinnej, obejmującej produkcję ekologiczną
i nieekologiczną, prowadzonej w siedzibie gospodarstwa rolnego, zawierającej
następujące informacje w zakresie użycia nawozów: datę użycia, rodzaj oraz ilość
nawozu, działki rolne poddane nawożeniu; w zakresie użycia środków ochrony roślin:
przyczynę i datę zastosowania, rodzaj środka i zastosowaną metodę; w zakresie
zakupu środków produkcji: datę, rodzaj oraz ilość zakupionego produktu; w zakresie
zbiorów: datę, rodzaj i wielkość produkcji roślinnej.

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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Opinia jednostki certyfikującej odnośnie
kontrolowanemu przez nią producentowi**:

zasadności

udzielenia

zgody

na

odstępstwo

Jako jednostka certyfikująca kontrolująca działalność prowadzoną przez producenta
wnioskującego o powyższe odstępstwo, biorąc pod uwagę wyniki ostatniej kontroli oraz analizę
załączonej do niniejszego wniosku dokumentacji, 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, biorąc pod uwagę wyniki ostatniej kontroli oraz analizę
załączonej do niniejszego wniosku
dokumentacji, 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. 1 lit. b) 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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