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DECYZJA NR 021/mRYGINAŁ
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. a, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust I ustawy z
dnia 29 stycznia2OO4r.o Inspekcji Weterynaryjnej(tj.Dz.IJ.z2007 r.rc l2l po2.842,22008
r. nr 145 poz.916, nr 195 poz. I2OI),w związkuzart.6,art.20 ust.l pkt l ustawy zdnia|6
grudnia 2005 r. o produktachpochodzenia zwierzęcego(Dz, U. z 2006 r. nr |7 poz. I27, nr 171'
poz. 7225,z2OO7r. Dz.IJ. nr 64 poz. 429,22008 r. nr 145poz. 916,nr 2I4 poz. 1346),art.3ust.
2 i 3 Rozporządzenia (WE) nr l78lf002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dniaf8 stycznia
2OO2 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego' powołujące
Europejski lJrząd ds. Bezpieczeństwa Zywności i ustanawiające procedury w zakresie
bezpieczenstważywności(Dz. Urz. WE L 3| z |.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne,rozdz.15, t. 6' str. 463), rozporządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U.
z2007 r, nt 2 poz. I9), rozpotządzeniaMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnta 18 grudnia
2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładowprodukujących produkty pochodzenia
zwierzęcego (Dz. IJ. z 2OO7 r. nr 2 poz. 18)' mając na uwadze wymagania określonew
Rozporządzeniu(WE) 85212004ParlamentuEuropejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia2004 r. w
sprawie higieny środkówspożywczych (Dz. Urz. UE L I39 z 30,04.2004str. I; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalnerozdz. 13 t.34 str.319) oraz art.104 kpa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 sĘcznia f009 r., złoŻonegoprzezPana Leszka
Pokińskiego- PrezesaZarządufirmy ,,woRLDPoL'' Sp. Z o,o. ul. 1-go Maja 30a 45-355opole,
w zakresie obrotu mlozonym mięsem wieprzowym, wołowym
w sprawie rejestracjidziałalności
i drobiowym

postanawia:

Sp. z o.o. ul. 1.go Maja 30a 45.355 opole do
1. zakwalifikować firmę,'WORLDPOL'
prowadzenia działalnościw zakresie pośrednictwa w obrocie mrożonym mięsem
wieprzowym, wołowym i drobiowym;
2. nadać weterynaryjny numer idenĘfikacylny 16616005 oralz wpisać firmę
Sp. z o.o. ul. 1.go Maja 30a 45-355 opole do rejestru zakładów,
,,WORLDPOL'
prowadzone1o przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu;
Uzasadnienie:
Pan Leszek Pokiński - Prezes Zarządufirmy ,,WORLDPoL'' Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 30a
w dniu 19 stycznia 2009 r. wniosek w sprawie rejestracji działalnościw
45-355 opole, złoŻył.
zakresie obrotu mrozonym mięsem wieprzowym' wołowym i drobiowym. W dniu 15 stycznia
2009 t. przeprowadzono kontrolę w wyŻej wymienionej firmie w zuliązku z pismem
Wielopolskiego Wojewodzkiego Lekarua Weterynarii z dnia 6 stycznia f009 r.
nr WlW.HŻ.ezoe-ozt09. Podczas kontroli stwierdzono, Że firma nie posiada pomteszczeil
magazynowych a działalnośćw zakresie poŚrednictwa w obrocie żywnościąpochodzenia
'zwierzęcegojest prowadzona jedynie jako tzw.
,,obrót papierowy''.
:
1

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCOW
Do protokołu kontroli dołączono ODPIS AKTUALNY
Stanna dzięil10.09.2008r. godz.I3.2f:58Numęr KRS 0000238356
Podmiot prowadzący povtyŻszą działa\nośćmusi spełniaÓ wymagania dotyczące
monitorowania obrotu żywnoŚcią o których mowa w art. I8 rozporządzenia (wE) rr 17812002,
d. powinien utworzyć systemy i procedury umożliwiające przekazanie na ządanie organów
Inspekcji Weterynaryjnej informacji dotyczących bezpoŚredniego dostawcy i odbiorcy żywności,
w obrocie której poŚredniczą.
Biorąc pod uwagę, Że ftrmy, które pośrednicząw obrocię żyvnościąpodlegają rejestracji
ptzęz właściwegopowiatowego \ekarza weterynarii oraz uwzględniając wniosek podmiotu,
orzeczonojak - sentencji.
Pouczenie:
od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do opolskiego Wojewódzkiego
Lekarua Weterynarii w opolu za pośrednictwemPowiatowęgo Lekarua Weterynarii w opolu w
terminie 14 dni od datyjej doręczenia.
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