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DECYzuA Nr 21L.2OL6

Napodstawieart, 1pkt.

1lit. o, art.6 ust.2i4ustawy zdnia

11 marca2OO4r. oochronre
zdrowia rwierz4t oraz zvralczania chorob zakainych zurierz4t (tj. Dz. U. z 2014 r. Nr 1539, ze zm.l,
art. 23 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106912009 z dnia 27
pa2dziernika 2OO9 r. okreSlaj4cego przepisy sanitarne dotycz4ce produktow ubocznych
pochodzenia ztxrierzecego, nieprzeznaczorrych do spoZycia przez ludzi i uchylaj4cego rozporz4dzenie
(WE) nr 1774l2OO2 (rozporz4dzenie o produktach ubocznych pochodzenia rwierzecego (Dz. Urz.
UE, L rok 2009 Nr 300 poz. I ze zm.), rozporz4dzenia Ministra Rolnictwa i Rozrvoju Wsi z dnia 16
paZdziernika 2OO8 r. r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
(Dz.U. z 2OOBr. Nr 193, poz.lL93 ze. zm.) oraz lO4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zrn.l, wniosku zloilonego przez Pana
Pawla Lewandowskiego wlaSciciela podmiotu: EKO-UTIL , P. Lewandowski, ul. Bohaterow Czerwca
1956r. lb, 87-500 Rypin z dnia23.06.2016 r. oraz protokolu kontroli zgodnoSci Nr 04l04l2016
z dnia 14.07 .2076 r.

Powiatowy Lekatz Weterynarii w Rypinie
wprsuJe

do rejestru podmiot6w nadzorowanych:
EKO-UTIL , P. Lewandowski, ul. Bohater6w Czennca 1956r. 1b, 87-5OO Rypin
do prowadzenia dzialalno6ci w zakresie transportu ubocznych produkt6w
pochodzenia zwierzecego kategorii 3
oraz nadaje
Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny: O4L2 8O1O
Uzasadnienie

Dnia 23.06.2016r. Pan Pawel Lewandowski wlaSciciel podmiotu: EKO-UTIL,
P. Lewandowski, ul. Bohaterow Czerwca 1956r. 1b, 87-500 Rypin wystapil do
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie z wnioskiem o rejestracjg dzialalno6ci
nadzorowanej w zakresie transportowania ubocznych produktow pochodzenia ntrierzgcego
kategorii 3. W mySl art. 1 pkt. 1 lit. o ustawy z dnia 11 marca 2OO4 r. o ochronie zdrowia
nvierz4t oraz z\Nalczaniu chorob zakahnych przedmiotowa dziaLalnoSc podlega nadzorowi
Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ponadto zgodnie z art. 23 Rozporz4dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr LO69|2OO9 z dnia2L pa1dziernika 2OO9 r. okreSlajacego

przepisy sanitarne dotycz4ce produktow ubocznych pochodzenia

ztldterzgcego,

nieprzeznaczonych do spoZycia przez l:udzi i uchylaj4cego rozporz4dzenie (WE) nr
1774l2OO2 (rozporz4dzenie o produktach ubocznych pochodzenia ztxtierzecego) podmiot
prowadz4cy dzialalno$c nadzorowan4 podlega rejestracji. W dniu 14 lipca 2OL6 r.
z upowa2nienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie przeprowadzona zostala

kontrola Srodka transportu wskazanego we wniosku w wyniku ktorej stwierdzono,
2e spelnione s4 wymagania weterynaryjne niezbgdne do transportu produkt6w
pochodnych kategorii III okreSlone w zaLqczniku VIII Rozporz4dzenia Komisji (UE) NR
I42|2OIL z dnia 25 lutego 2OII r. w sprawie wykonania rozporz1dzenia Parlamentu
Rady (WE) nr LO69|2OO9 okreSlajacego przepisy sanitarne dotyczqce
produktow ubocznych pochodzenia ztnrierzecego, nieprzeznaczonycl;r do spo2ycia przez
ludzi oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97 l78lWE w odniesieniu do niektorych
probek i przedmiotow zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w mySl tej
Europejskiego

i

dyrektywy.
Na podstawie art. 6 ust.

4 wlw ustawy organ nadaL podmiotowi weterynaryjny numer
identyfikacyjny, ustalony zgodnie z rozporz4dzeniern Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 pa2dziernika 2008 r. w sprawie sposobu ustalania
weterynaryjnego numeru identyfikacyj

ne go.

Majac povryhsze nawzglgdzie orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sNu2y stronie odwolanie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego
Lekarza Weterynarii za poSrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Fowiatowy Lekarz
Wete

w Rypinie
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Napodstawie art. 1 ust. 1 lit. o, art.4 ust, 3 orazart.6 ustawy zdnia 11 marca 2OO4 r. o ochronie
zdrowia rwierz4t oraz rwalczania chor6b zakainych (t.j z 2Ol4 r. Nr 1539 ze zm.l, art. 21 ust,2, art.
28 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 706912009 z dnia 2I
pa1dziernika 2OO9 r. okreSlajace przepisy sanitarne dotycz4ce produkt6w ubocznych pochodzenia
zurierzgcego, nieprzezrraczonych do spoZycia przez h,tdzi, i uchylaj4ce rozporz4dzenie (WE) nr
177412OO2 (rozporz4dzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzgcego) (Dz. Urz. UE, L rok
2009 nr 300 poz. L ze zrn.), zal4cznika YIII, rozdzialu I, sekcji I, pkt. l, rozdzialu II pkt. 2,
ROZPORZ|DZENIA KOMISJI (UE) NR 14212011 z dnia 25 lutego 2Oll r. w sprawie wykonania
rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106912009 okreSlaj4cego przepisy
sanitarne dotycz4ce produkt6w ubocznych pochodzenia zvtierzgcego, rrieptzeznaczonych do
spoZycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97178/WE w odniesieniu do
niekt6rych pr6bek i przedmiotow zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w mySl tej
dyrektyr,rry (Dz. lJrz. UE, L rok 2011 nr 54 poz. I ze zrn.l, art. IO4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2076 r. poz. 23 z ze. zm.), oraz protokolu
kontroli zgodnoSci nr 04l04l2016 z dnia 14.O7.2016r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie
postanawia

dopuScii Srodek transportu drogowego marki FS Lublin o rlurr:.erze rejestracyjnyrn:
CRY 37 CL do przewozu ubocznych produktow pochodzenia ztxtierzgcego kategorii 3,
stanowiacy wlasnoSi firmy: : EKO-UTIL, P. Lewandowski, ul. Bohaterow Czerwca 1956r.

lb, 87-500 Rypin.
Uzasadnienie

Srodek transportu spelnia warunki do ptzewoztJ materialow kategorii 3 okreSlone
w zal4czniku VIII ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) NR 742|2OLI z dnia 25 lutego
2OII r. w sprawie wykonania Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 106912009 okreslaj4cego przepisy sanitarne dotycz4ce produktow ubocznych
pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonycL:- do spozycia przez ludzi, oraz w sprawie
wykonania dyrektywy Rady 97 /7BlWE w odniesieniu do niektorych probek i przedmiotow
zwolnionych zkontroli weterynaryjnych na granicach w my31 tej dyrektywy.
W mriaaku z powy2szyrn orzeczono jak w sentencji decyzji,

Pouczenie

Prowadzenie transportu ubocznych produktow pochodzenia ztnierzqcego nalezy
dokumentowac zgodnie z zal4cznikiem YIII, rozdziatrern III, ust. 5 ww. rozporz4dzenia.
Transport jest rnoLliwy przy wykorzystaniu oznakowanych i szczelnych pojemnikow
mytych i dezynfekowanych po ku2dym u2yciu oraz po uzyskaniu od zbywaj4cego
handlowego dokumentu identyfikacyjnego na ka2dapartig materialu kategorii 3.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawo odwolania do Kujawsko - Pomorskiego
Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy za po1rednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Rypinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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