LEKARZ W]TFRYNARTI

Piaseczno, dnia ó paŹdziernika 2010I'

PT.ĄsFcZNIF'

Ptw.P.NZ.4t t0-7/01/10

Agencja ochron"v Środowiska EKoPARK
A. sieńko i P. stanger spółka Jawna
ul. Gen. Okulickiego 4
05-500 Piłseczno

DECYZJA

Nró6/2010

z

Na podstawie afl' 104' ań. J55 Ustarr1 dnia 14 czer.wca 1960r. Kodeksu
postępowania Administracyjnego (Dz' U' z 2000r' Nr 98. poz' I0'/1 7- póz. zl71ian") olM ar].' 6
ust. 2 ustawv z dnia 11 marca 2004I' o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób

zakaznycb (Dz.U'08'213'1342 tekst jednolity), afi. 6 ust. 2 RozpoŹądzenia (wE) Nr
11'74/2002 Pallafientu [uropejskiego i Racly z dnia 3 października 2002 roku
ustanawiającego pźepisy Zdrowolne z\^,iazal"1e z ubocrnymi ploduktami pochodzenia
zwięŹęcego niepŻeznaczonymi do spożycia prŻez ]udzi. na wniosek stron,v postępo\Ą,ania tj.
Agencji ochrony Srodowiska EKOPARK A' Sieńko i P' Stangel Spółka Ja$na. u]' cien.
okulickiego 'ł. 05 _5 00 Piaseczno

Porviatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie
znienia deoyzje własną z. dlia 12 pażdzietnika 2009 r. nr 1 15/2009, nadającą lirmie Agencja
ocluony Srodorłiska EKOPARK A. Sieńko i P' Stanger Spółka Jawna, ul' Gen' okulickiego
4' 05_500 Piaseozno' weterynaryjny nrmer identyfikacyjni' 1,1188001, w tcll sposób. Że

ł zakl.esie zbieranią i lranspoltu ubocŻnlc]l proclukkjw
pochodzenią '!.w-ierzęcego kltegorii 3 przy 1ąciu śradkóy, tran,'jp()rtu''
sdmochodu nątki Vo]ksv,tłgen L']'o numerze rejeslracyjn n WPI 7M56
sŻmochodLt narki Fard T]-ąnsil o numerze rejestr.1ci yn lt|GM AH7]
slo'Na'' ze?1,ald ną ś\,iadczenie uslug

samochadll arki

l,[ercedes ,\Printer o ]7umerze reje|traĆyjn)r!1 W B 12]

6C

otrzymują branienie:
zezwala na świadczenie u|ług
zhiera ia i trąnsportu ubocznych prodLlkkjw
pochodze ia zvierzęcego kalegorii'l,zaklesie
przy
3
użyciu środków trąnsp()rtu''
sąmochtldu marki Ford'l'r.\nsil o nwnerze rejeslrdcljnyn I,r/G!'r AI.I7]
sąmochodu marki l\llerccdes Sprintef o nLłmetŻe reie
,lrB l 216C
'tlaq,'inyln
sąmochoclu marki Man o n1ł 1erze rejeslracyjryrn WI,I
6X]4
sąmochodu marki Mąn o nwnerze rejeslrdcyinyfi WI,I E,129
sdmochodu t|1ąlki FOrd Trunsit o numerze leie}:łrclcinNm WP] C,]'21

UZASADNIENIE
w

dniu 7 paździemika 2009r' firmc ĄgeLleja ochron5 Srodo\Ąislc EKoPARK A'
sieńko i P' Stanger Spółka Jau'na, ul' Gen. oku]ickięgo 'ł' 05-500 Piasęczno ZłoŹ)ła Wniosek
do Powiatowego I -ekarza weterynarii rł'PiasecŻnie o uzJrskanie zezwolenia na ślviadczenic
usług w ŻałJesie zbiela1ia i tlanspońu ubocŻnych produktóW pochodzenia Ż$iś]zęccgo
kategolii 3 oraz o Zalwierdzenie pojaŻdóu'do zbierania i tmnspońu \ł^ł'pl.oduktów zgodnie
z RozpoŻądzeniem (WE) Nr 177412002 Pallamentu Euopejskiego i Rady z dnia
3 pździemika 2002r'
W drriu 12 pździernika 2009r. przeprolvadzono kontrolę środkóW transpotu do
pr'zeł'ozu uboczj]vch ploduktów pochodzenia zwielzęcego' protokół nr 4' w trakcię któIej
stwieldzono iż pojazdy spełniają qr.n-ragaria higielicz]e zgodrrie z załącznikiem I1,
tozdziałI i Il Rozporządzenia (WE) Nr l77412002' ustanarł'iające przopisy Zdro\ł,otne
związane z ubocŻn)'ni prodŃtami pochodzenia z\ł'ieżęcegonięprzeznaczonymi do spożycia

przez I\ldzi

.

W dniu 5

paździemika 2010

r'

przeprorł'adzono kontrolę, pr.otokół ru.
14188001/0i/20]0. zatwieldzoDych decyzją z dnia 12 paŹdziernika 2009 r', nr 115/2009
środkólv transportu oraz na wniosek podmiotu nou1ch pojazdórv zgioszonych c1o śrł'iadczerria
usług u' Żakresie zbiera.nia i h.anspofiu ubocznych ploduktó\ł' pochodzenia Ż\\ierzecego
kategorii 3. Strłietdzono. że pojazdy spełniają w]'magania higienicznc zgorJnie z
załączrikiem Il, roŻdział l i lI RozporządŻenia (WE) Nr 177'ł12002. ustanau''iajqcc plzepis)
zdrolł'otne z\Ą'iązane z ubocznyni ploduktami poclrodzenia zwierzęcego nieprzęZnacŻUn)mi
do spożycia pźez ]udzi.
Niejadalne produkty pochodzenia zrvicrzęcego materiału kategorii 3. odpowieclnio
zabezpieczone i oznakowane. zbicrane będą oraz transportowalre bez pośredniego
manipulowania bądź składoł'ania na terenie firmy i bezpoślednio dostalczane do spalanri
oraz zakładórv produkttjących material paszowy'

W czasie t].anspońu produktom pochodzenia zwięrzęcego katogorii 3 towalzyszyć
będą clokulenty handlo\łe zawielające niezbędne infonltacje zgodnie z załącznikiem l1.
rozdział I| RoŻpoŻądzenia (wE) Nl 177412002. Prowadzona będzie IównieŻ dokumentacia
dotycząca przesyłek zgodnie Z ar1' 9 RoŻporządzenia (WE) Nr l77'ł12002'
W Z\ĄiąŻku Z powyższym Po\łiatorvy Lekarz Wetel}'nalji \ł Piasecznie
jak
postano\ł,ił
W sentencji.
POUCZENIE

od

niniejszcj decy7ji służ'v stlonie pmwo od$ołanic do Mazowieckiego
Wojerłód-zkiego Lekarza Weterynarii z/s w Siedlcaclr za pośIednictq,em
',/Po\ł,ialo
Lekarza Weterynarii rv Piasecznie
dni od datr dolęczenia.

${|

otrzymują:
l Agencja uchlon1 Ś
ul. Gcn. Okulickiego 4.
Ż. a'a'

!-/,/

A. sieńko i P. stanger s

