………………...…….…….. dn. …………..……………

…………………………………..….
…………………………………..….
…………………………………..….
PL ..……………………………..…
nr siedziby stada

tel.

……………….…………………
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Biłgoraju

Wniosek
Zwracam się z prośbą o wydanie pozwolenia na przemieszczenie do rzeźni świń
pochodzących z mojego gospodarstwa w miejscowości ………………………………………,
nr siedziby stada PL …………...…………………………..., status stada w kierunku
choroby Aujeszkyego ……………………………………………………, w maksymalnej ilość
……… szt.,
- kategoria wiekowa: prosiak / warchlak / tucznik / locha / knur, *
- oznakowane ….……………………………….……………………………………….....................
……………….………………………………………………………………………………………………
(ile sztuk - jakim numerem)

do rzeźni ………………………………………………………………………………………………….
....……………………………………………………………………………………………………………
w powiecie ………………………………… nr siedziby stada PL ………………………………...,
nr WNI ………………… Przemieszczenie bezpośrednio do rzeźni/Przemieszczenie przez
miejsce zgromadzenia zwierząt w …………………………………………………………………...
Planowana data przemieszczenia ………………………………
Obecnie w gospodarstwie znajduje się …………….. szt. świń w …… budynkach
W budynku nr 1 znajduje się w szt.: prosiaki ….., warchlaki ….., tuczniki ….., lochy ….., knury …..,*
w budynku nr … znajduje się w szt.: prosiaki ….., warchlaki ….., tuczniki ….., lochy ….., knury …..,*
w budynku nr … znajduje się w szt.: prosiaki ….., warchlaki ….., tuczniki ….., lochy ….., knury …..,*
W budynku nr 1 zwierzęta są utrzymywane na ściółce / rusztach*
W budynku nr … zwierzęta są utrzymywane na ściółce / rusztach*
W budynku nr … zwierzęta są utrzymywane na ściółce / rusztach*

Jednocześnie oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

świnie przebywały w moim gospodarstwie co najmniej 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia *
pochodzą z gospodarstwa w którym świnie są utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach,
materiał wykorzystywany jako ściółka, w których utrzymywane są świnie jest zabezpieczony przed dostępem dzików,
świnie chore są utrzymywane w sposób wykluczający kontakt ze świniami zdrowymi (izolatka),
czynności związane z obsługą świń są wykonywane przez osoby nieuczestniczące w polowaniach na zwierzęta łowne lub
odłowach takich zwierząt, chyba że od zakończenia takiego polowania lub odłowu minęły 48 godzin,
gospodarstwo posiada zabezpieczenie p/epizootyczne (maty przed wjazdami i wejściami do gospodarstwa i pomieszczeń w
których przetrzymywane są świnie oraz przed wyjazdami i wyjściami). Zapewniono utrzymywanie mat w stanie
zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
w ciągu 15 ostatnich dni w gospodarstwie nie stwierdziłem poronień, podwyższonych padnięć świń, spadku spożycia
paszy, zwierząt z podwyższoną temperaturą wewnętrzna ciała, objawów klinicznych lub zmian anatomopatologicznych
mogących wskazywać na wystąpienie ASF lub innej choroby posocznicowej, symptomów nie zdiagnozowanej ostatecznie
choroby,
w gospodarstwie prowadzone są badania min. 2 pierwszych padłych świń w jednostce epizootycznej wg schematu: świnie
powyżej 60 dni życia lub jeśli nie możliwe to padłe świnie po odsadzeniu zgodnie z art. 16 ust. 1 lit c RWK 2021/605,
w ciągu ostatnich 30 dni nie wprowadzono do gospodarstwa lub jednostki epizootycznej żadnych świń z obszaru II lub III

……………….……………..
podpis
*Niepotrzebne skreślić

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca
1997 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 t.j. z późn. zm.) „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 2020.1421 t.j.) podmiot prowadzący działalność nadzorowaną
zgodnie z art. 1 ust 1 w/w ustawy obowiązany jest do poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w
formie pisemnej o zaprzestaniu prowadzenia określonego rodzaju działalności nadzorowanej, a także
o każdej zmianie stanu prawnego i faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności, w zakresie
dotyczącym wymagań weterynaryjnych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
współadministratorem danych osobowych:


w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Mirosław Welz (adres siedziby: ul.
Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),



w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest Paweł Piotrowski
(adres: ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin , tel.: 81 7442885, fax: 81 7442885 e-mail:
wiw.lublin@wiw.lublin.pl ),



w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Biłgoraju jest Jacek Sak, (adres :
ul.
Włosiankarska11,
23-400
Biłgoraj
tel.
84 686-12-79,
fax.
84 686-79-56,
e-mail:
bilgoraj.piw@wiw.lublin.pl), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych
pod adresem mailowym lub telefonicznym:


w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 226232481,



w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Biłgoraju: e-mail: bilgoraj.piw@wiw.lublin.pl, tel. 84 686-12-79

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c,
Art. 9 ust.1 lit. g, oraz Art.10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na
podstawie: Kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Ustawy o
Inspekcji Weterynaryjnej tj. z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 36), Ustawy o ochronie zwierząt tj. z dnia
15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia tj. z dnia 3 stycznia
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149), Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z
2017 r. poz. 242), USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt. Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625;


dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie
przepisów o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach;



w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych
przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;



każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;



mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);



podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do
organu Inspekcji Weterynaryjnej;



Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO,
co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą
tworzone Państwa profile.
…………………………………………………..
podpis
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