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Produkty pszczele nleprzetwolzone, w tyllr nriód, pylek pszczeli,
pierzga, nrleczko pszczele
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Zywe ślirnaki lądolve z gatunkólv Helix ponlatia, Cornu aspersunt
aspersltm, Corntt aspersttm mttxima, Helix lttcoruln ora:: rod:iny
Achatinidae
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Swieźe mięso rvołowe, wieprzowe, baranie, kozie,
końskie, lub produkowane z tego nrięsa surowe wyroby mięsne lub
mięso mielone
Swieźe llrięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane
z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone
Srvieże m ięso zwierząt dzikich utrzymywatlycIl
w warunkach tbrmowych lub produkowane z tego mięsa surowe
wyroby mięsne lub mięso mielone

Produkty lnięsne

Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa
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Gotorve posiłki (potrawy) z produktów pochodzenta zrvierzęcego
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Wyjaśnienia:
l) Wypełniają prodrtcenci rolni objęci ewidencią gospodarstw rolnych w rozumienirt przepisów
o kraiowym systemie ewidencji
Producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencj i wniosków o przyznanie płatności,którzy posiadaj ą nurlrer identyfikacyjny
nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2) 3)

Wpisać

X

tam gdzie to właściwe

Wpisaó X tam gdzie to właściwe,lako załączniki do wniosku, zgodnie zart, żżust. 3 ustawy z clnia 16 grudnia 2005 r.
o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz.|J.ż0l4poz. 1577 zpóźn.zrrr.), należy dołączyć:
kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długotenninowego WE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii
Europejskiej w przypadku, gdy wnioskodawcabędący cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia |ż grudnia 2013 roku
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. |650 oraz z ż0|4 r. poz. 463 i 1004), zamierza prowadzić działalnośógospodarczą na
podstawie obowiązujących w tyrn zakresie na terytorium Rzeczypospolitei Potskiej, albo
oŚwiadczenie podmiotu potwierdzającego utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek.iest składany przez podmiot niepodlegaiący
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obowiązkowi: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, rvpisu do Centralnej Ewidencji i Infornracji o Działalności
Gospodarczej, uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długotermirrowego WE udzielonego przez inne państwo
czlonkowskie uE

