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 użycie zwierząt nieekologicznych w celu odnowienia
lub odbudowy stada w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi*
W związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi, wnoszę o wydanie zgody na wprowadzenie
do ekologicznej jednostki produkcji zwierzęcej niżej wymienionych nieekologicznych zwierząt w celu**:
odnowienia ekologicznego stada zwierząt
odbudowy ekologicznego stada zwierząt

Gatunek

Rasa

Liczba
zwierząt

Wiek

Planowany termin wprowadzenia
zwierząt do gospodarstwa
ekologicznego
(miesiąc i rok)
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Wystąpienie z wnioskiem o zgodę na ww. odstępstwo jest związane z zaistniałymi w regionie, na terenie
którego prowadzę działalność w rolnictwie ekologicznym**:
okolicznościami katastroficznymi
epidemią chorób zakaźnych
wysoką śmiertelnością zwierząt, spowodowaną okolicznościami zdrowotnymi
W związku z wyżej podanymi informacjami**:
do wniosku załączam dokument potwierdzający ww. okoliczności, wydany przez:
…………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
(podać nazwę dokumentu oraz nazwę instytucji/strony trzeciej, przez którą został wydany)

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.
Informuję, że przyznanie zgody na odstępstwo, zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Rady (WE)
nr 834/2007, jest niezbędne by**:
produkcja ekologiczna została ponownie rozpoczęta
produkcja ekologiczna została utrzymana

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, znająca powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa i obsadę zwierząt
a także warunki w jakich są one 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 użytków rolnych gospodarstwa i obsadę zwierząt
a także warunki, w jakich są one 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. 47 lit. a) 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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