Składanie wniosków dotyczących zatwierdzenia gospodarstw/ miejsc gromadzenia świń
do eksportu do Federacji Rosyjskiej świń rzeźnych oraz prosiąt do tuczu
1) Wniosek z propozycją listy gospodarstw/miejsc gromadzenia świń do przedstawienia
właściwym słuŜbom weterynaryjnym FR celem zatwierdzenia, naleŜy składać do
Głównego Inspektoratu Weterynarii w formie papierowej - pocztą lub osobiście na biuro
podawcze MRiRW;
2) Istnieje moŜliwość przesłania wniosku w formie elektronicznej. W takim przypadku
naleŜy przesłać skan wniosku papierowego. Przesłanie wniosku drogą elektroniczną nie
zwalnia z obowiązku przesłania wniosku w formie papierowej w terminie późniejszym.
Wnioski naleŜy przesyłać na adres karolina.mizgier@wetgiw.gov.pl;
3) Wniosek powinien być czytelnie podpisany przez podmiot wnioskujący;
4) W celu przedstawienia listy gospodarstw/miejsc gromadzenia świń właściwym władzom
weterynaryjnym FR, naleŜy uzyskać we wniosku potwierdzenie powiatowego lekarza
weterynarii, właściwego administracyjnie dla miejsca prowadzenia działalności,
o spełnianiu przez gospodarstwo/miejsce gromadzenia świń wszystkich koniecznych
wymagań weterynaryjnych zawartych w memorandach podpisanych pomiędzy Unią
Europejską i Federacją Rosyjską oraz Polską i Federacją Rosyjska, a w szczególności
określone:
•

dla świń rzeźnych: w „Świadectwie weterynaryjnym na eksportowane z UE do
Federacji Rosyjskiej świnie rzeźne”,

•

dla prosiąt do tuczu: w „Świadectwie weterynaryjnym na eksportowane z UE do
Federacji Rosyjskiej prosięta do tuczu”;

5) Wniosek powinien zawierać:
•

Nazwę i adres podmiotu wnioskującego oraz telefon kontaktowy,

•

Prośbę o zatwierdzenie i określenie w jakim celu (ubój/tucz)

•

Listę gospodarstw/miejsc gromadzenia świń do zatwierdzenia,

•

Deklarację o pokryciu kosztów wizyty inspektorów rosyjskich w czasie prowadzenia
kontroli gospodarstw/miejsc gromadzenia świń w Polsce.

6) Lista gospodarstw/miejsc gromadzenia świń do zatwierdzenia powinna zawierać
następujące informacje:
•

nr siedziby stada/miejsca gromadzenia;

•

nazwę i adres gospodarstwa/miejsca gromadzenia świń, z zaznaczeniem czy jest to
gospodarstwo czy miejsce gromadzenia,

•

nazwę i adres właściciela gospodarstwa,

•

telefon kontaktowy do właściciela gospodarstwa,

•

wskazanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz urzędowego lekarza
weterynarii zatrudnionego w Inspekcji Weterynaryjnej, który docelowo będzie
wykonywał czynności nadzorcze w trakcie kwarantanny wraz z odciskiem pieczęci i
wzorem podpisu.

7) Wnioski nie spełniające powyŜszych warunków nie będą przesyłane do zatwierdzenia.
8) NajbliŜszy termin składania wniosków – do 15 lutego 2008 r.

UWAGA! ZłoŜenie prawidłowego wniosku do Głównego Lekarza Weterynarii nie jest
jednoznaczne z zatwierdzeniem gospodarstwa/miejsca gromadzenia świń. Zbiorcza
lista gospodarstw/miejsc gromadzenia świń zostanie przekazana właściwym słuŜbom
weterynaryjnym FR celem zatwierdzenia.

