INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
DEKLARACJI STRAT W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM W POLSCE
WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

I.

OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA DEKLARACJI.

1.

Deklaracja dotyczy producenta drobiu, który, w okresie występowania w Polsce wysoce
zjadliwej grypy ptaków od grudnia 2019 roku do czerwca 2021 roku, prowadził
gospodarstwo:
- w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub lit. n ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421),
- które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, oraz
- poniósł z tego tytułu straty, z zastrzeżeniem, że nie ubiega się albo nie przyznano mu
wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE oraz w stosunku do którego
powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
nie wydał nakazu, w drodze decyzji, zabicia lub uboju drobiu oraz nie zakazał utrzymywania
w gospodarstwie drobiu.

2.

Deklaracja odnosi się do jednego stada objętego ograniczeniami weterynaryjnymi z tytułu
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Producent rolny wypełnia jedną deklarację dla określonego stada, czyli grupy zwierząt tego
samego gatunku, przebywającej na terenie tego samego obiektu, o tym samym kierunku
chowu i/lub hodowli i jednakowej metodzie chowu, wstawionej w tym samym terminie.
Definicja „stada” na potrzeby niniejszej deklaracji nie jest tożsama z definicją „stada”
określoną w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Dla przykładu: jeśli dany producent utrzymuje w tej samej lokalizacji kury ekologiczne,
klatkowe i ściółkowe, to do każdej z tych metod chowu wypełnia odrębne deklaracje,
ponieważ to są odrębne stada w rozumieniu deklaracji.
W przypadku wystąpienia strat rynkowych w odniesieniu do kilku stad, dla każdego stada
należy wypełnić oddzielną deklarację.

3. Dane stado może być przypisane jedynie do jednej kategorii strat.
4. Deklarację wraz z załącznikami można złożyć w terminie do 11 października 2021 roku
w Oddziałach Terenowych KOWR, właściwych ze względu na adres lokalizacji stada, którego
dotyczy Deklaracja.
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5. Deklaracja wraz z załącznikami może zostać:
- złożona bezpośrednio,
- przesłana listownie,
- przesłana za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
- przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej jako skan (format PDF)
na adresy e-mail poszczególnych OT KOWR, dostępne na stronie KOWR
www.kowr.gov.pl/kontakt/adresy-e-mail.
6. Formularz deklaracji dostępny jest:
- w wersji edytowalnej na stronie internetowej KOWR w „Aktualnościach” pod adresem:
www.kowr.gov.pl,
- w Oddziałach Terenowych KOWR.

II.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI.

Poniższe punkty i podpunkty odnoszą się do analogicznych pozycji w deklaracji.

A. DANE PODMIOTU UTRZYMUJĄCEGO DRÓB
Pkt 1
Należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu.
Pkt 2
Należy wpisać adres do korespondencji.
Pkt 3
Należy wpisać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby do
kontaktu w sprawie deklaracji.
B. DANE DOTYCZĄCE PONIESIONYCH STRAT
I.

ADRES LOKALIZACJI STADA (DOTYCZY LOKALIZACJI OBJĘTEJ OGRANICZENIAMI
WETERYNARYJNYMI Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW)

Pkt 1
Należy wpisać dokładny adres lokalizacji stada.
Pkt 2
Należy wpisać weterynaryjny numer identyfikacyjny (odnoszący się do lokalizacji stada, którego
ta deklaracja dotyczy), a w przypadku jego braku numer z rejestru podmiotów prowadzących
działalność nadzorowaną, prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii.
Pkt 3
Należy wpisać numer stada nadany przez producenta drobiu – dotyczy przypadku utrzymywania
kilku stad pod wskazanym adresem.
II. DEKLARACJA RODZAJU PONIESIONYCH STRAT
Z podanych rodzajów strat, należy wybrać tę, która dotyczy stada wskazanego w pkt I. 1.
deklaracji i zaznaczyć „x” w polu przed jej nazwą, a następnie wypełnić odpowiedni punkt
deklaracji zgodnie z odesłaniem.
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Instruktarz wypełnienia poszczególnych rodzajów strat:
 Przestoje w produkcji (zakaz zasiedlania kurnika) – strony 3-4 niniejszej instrukcji;
 Ponadnormatywne przetrzymanie związane z zakazem/ograniczeniem przemieszczania
drobiu (wydłużony okres chowu drobiu rzeźnego) – strony 4-5 niniejszej instrukcji;
 Obniżona cena sprzedaży żywca drobiowego – strony 5-6 niniejszej instrukcji;
 Obniżona jakość jaj wylęgowych drobiu wodnego – strona 6 niniejszej instrukcji;
 Obniżona cena sprzedaży jaj wylęgowych pochodzących z obszarów zapowietrzonych
i zagrożonych (nie dotyczy drobiu wodnego) – strony 6-7 niniejszej instrukcji;
 Obniżona cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych pochodzących z obszarów
zapowietrzonych i zagrożonych – strony 7-8 niniejszej instrukcji;
 Utylizacja jaj wylęgowych – strona 8 niniejszej instrukcji;
 Utylizacja jaj konsumpcyjnych – strony 8-9 niniejszej instrukcji;
 Inny rodzaj poniesionej straty – strony 9-10 niniejszej instrukcji.
1. Przestoje w produkcji (zakaz zasiedlania kurnika)
Dotyczy następujących wariantów przestoju w produkcji:
- przestój w gospodarstwach, które otrzymały nakaz zabicia drobiu lub poddania go ubojowi
wydany przez powiatowego lekarza weterynarii,
- przestój po dostawie/sprzedaży drobiu do rzeźni w trakcie obowiązywania ograniczeń
weterynaryjnych (za zgodą powiatowego lekarza weterynarii),
- przestój w sytuacji, gdy w dniu wprowadzenia ograniczeń weterynaryjnych kurnik był
niezasiedlony ptakami.
ubój – pozbawienie życia zdrowych zwierząt z przeznaczeniem do spożycia,
zabicie – pozbawienie życia w celach lub z przyczyn innych niż przeznaczenie do spożycia.
Ppkt a)
Z podanych w pkt 1 gatunków drobiu z kodami CN, kierunków chowu i/lub hodowli oraz metod
chowu należy wybrać właściwe i wpisać w odpowiednie kolumny tabeli.
Przez metodę chowu drobiu rzeźnego „zgodną z warunkami rozp. 543/2008 zał. V” należy
rozumieć chów zgodny z zapisami Załącznika V do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008
z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych
w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157, z 17.06.2008, str.46, z późn. zm.).
W przypadku metody chowu drobiu rzeźnego „Inny” należy uzupełnić podając jaki to chów.
Pozostałe kolumny tabeli należy wypełnić danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
i dokumentacją.
Ppkt b)
Z wymienionych dokumentów należy wskazać posiadane (poprzez wstawienie znaku „x” we
właściwych polach) i załączyć ich kopie do składanej deklaracji. W przypadku dysponowania
innymi równoważnymi lub dodatkowymi dokumentami, należy wymienić je w punktach
w pozycji „Inne”, wstawić znak „x” w polu obok i załączyć ich kopie do składanej deklaracji.
Załączone dokumenty powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz poniesionych strat.
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Ppkt c)
Należy wpisać numery i daty rozporządzeń właściwego terytorialnie wojewody lub
powiatowego lekarza weterynarii wprowadzających ograniczenia na terenie lokalizacji stada
oraz znoszących ograniczenia na terenie lokalizacji stada, podając datę publikacji oraz pozycję
w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z podaniem nazwy województwa.
Wymienione akty prawne powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz dotyczyć ograniczeń, w wyniku których została poniesiona strata.
Informacje o wydanych rozporządzeniach można znaleźć w Dziennikach Urzędowych dla
poszczególnych województw:
1. https://edzienniki.duw.pl/search - dolnośląskie,
2. http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/search - kujawsko-pomorskie,
3. http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/search - lubelskie,
4. http://dzienniki.luw.pl/search - lubuskie,
5. http://dziennik.lodzkie.eu/search - łódzkie,
6. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/search - małopolskie,
7. https://edziennik.mazowieckie.pl/search - mazowieckie,
8. https://duwo.opole.uw.gov.pl/search - opolskie,
9. https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/search - podkarpackie,
10. https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/search - podlaskie,
11. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/search - pomorskie,
12. http://dzienniki.slask.eu/search - śląskie,
13. http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/search - świętokrzyskie,
14. http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/search - warmińsko-mazurskie,
15. http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/search - wielkopolskie,
16. http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/search - zachodniopomorskie.
Po wejściu na wskazany adres należy wpisać w okienko „Tytuł aktu” hasło: HPAI i nacisnąć
„Szukaj”.
2. Ponadnormatywne przetrzymanie związane z zakazem/ograniczeniem przemieszczania
drobiu (wydłużony okres chowu drobiu rzeźnego)
Pod pojęciem „ponadnormatywnego przetrzymania drobiu” rozumie się wydłużenie cyklu
produkcyjnego drobiu przekraczające okres chowu stosowany dla danego gatunku
w prowadzonym stadzie.
Ppkt a)
Z podanych w pkt 2 gatunków drobiu z kodami CN oraz metod chowu należy wybrać właściwe
i wpisać w odpowiednie kolumny tabeli.
Przez metodę chowu drobiu rzeźnego „zgodną z warunkami rozp. 543/2008 zał. V” należy
rozumieć chów zgodny z zapisami Załącznika V do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008
z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych
w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157, z 17.06.2008, str.46, z późn. zm.).
W przypadku metody chowu drobiu rzeźnego „Inny” należy uzupełnić podając jaki to chów.
Pozostałe kolumny tabeli należy wypełnić danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
i dokumentacją.
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Ppkt b)
Z wymienionych dokumentów należy wskazać posiadane (poprzez wstawienie znaku „x” we
właściwych polach) i załączyć ich kopie do składanej deklaracji. W przypadku dysponowania
innymi równoważnymi lub dodatkowymi dokumentami, należy wymienić je w punktach
w pozycji „Inne”, wstawić znak „x” w polu obok i załączyć ich kopie do składanej deklaracji.
Załączone dokumenty powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz poniesionych strat.
Ppkt c)
Należy wpisać numery i daty rozporządzeń właściwego terytorialnie wojewody lub
powiatowego lekarza weterynarii wprowadzających ograniczenia na terenie lokalizacji stada
oraz znoszących ograniczenia na terenie lokalizacji stada, podając datę publikacji oraz pozycję
w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z podaniem nazwy województwa.
Wymienione akty prawne powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz dotyczyć ograniczeń, w wyniku których została poniesiona strata.
Informacje o wydanych rozporządzeniach można znaleźć w Dziennikach Urzędowych dla
poszczególnych województw, których adresy stron internetowych podane są w punkcie 1
(strona 4) niniejszej instrukcji.
3. Obniżona cena sprzedaży żywca drobiowego
Obniżona cena sprzedaży żywca drobiowego dotyczy producentów drobiu, którzy ponieśli
straty spowodowane uzyskaniem niższej ceny sprzedaży żywca drobiowego.
Ppkt a)
Z podanych w pkt 3 gatunków drobiu z kodami CN oraz metod chowu należy wybrać właściwe
i wpisać w odpowiednie kolumny tabeli.
Przez metodę chowu drobiu rzeźnego „zgodną z warunkami rozp. 543/2008 zał. V” należy
rozumieć chów zgodny z zapisami Załącznika V do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008
z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych
w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157, z 17.06.2008, str.46, z późn. zm.).
W przypadku metody chowu drobiu rzeźnego „Inny” należy uzupełnić podając jaki to chów.
Pozostałe kolumny tabeli należy wypełnić danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
i dokumentacją.
Ppkt b)
Z wymienionych dokumentów należy wskazać posiadane (poprzez wstawienie znaku „x” we
właściwych polach) i załączyć ich kopie do składanej deklaracji. W przypadku dysponowania
innymi równoważnymi lub dodatkowymi dokumentami, należy wymienić je w punktach
w pozycji „Inne”, wstawić znak „x” w polu obok i załączyć ich kopie do składanej deklaracji.
Załączone dokumenty powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz poniesionych strat.
Ppkt c)
Należy wpisać numery i daty rozporządzeń właściwego terytorialnie wojewody lub
powiatowego lekarza weterynarii wprowadzających ograniczenia na terenie lokalizacji stada
oraz znoszących ograniczenia na terenie lokalizacji stada, podając datę publikacji oraz pozycję
w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z podaniem nazwy województwa.
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Wymienione akty prawne powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz dotyczyć ograniczeń, w wyniku których została poniesiona strata.
Informacje o wydanych rozporządzeniach można znaleźć w Dziennikach Urzędowych dla
poszczególnych województw, których adresy stron internetowych podane są w punkcie 1
(strona 4) niniejszej instrukcji.

4. Obniżona jakość jaj wylęgowych drobiu wodnego
Ppkt a)
Z podanych w pkt 4 gatunków drobiu z kodami CN należy wybrać właściwe i wpisać
w odpowiednie kolumny tabeli.
Pozostałe kolumny tabeli należy wypełnić danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
i dokumentacją.
Ppkt b)
Z wymienionych dokumentów należy wskazać posiadane (poprzez wstawienie znaku „x” we
właściwych polach) i załączyć ich kopie do składanej deklaracji. W przypadku dysponowania
innymi równoważnymi lub dodatkowymi dokumentami, należy wymienić je w punktach
w pozycji „Inne”, wstawić znak „x” w polu obok i załączyć ich kopie do składanej deklaracji.
Załączone dokumenty powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz poniesionych strat.
Ppkt c)
Należy wpisać numery i daty rozporządzeń właściwego terytorialnie wojewody lub
powiatowego lekarza weterynarii wprowadzających ograniczenia na terenie lokalizacji stada
oraz znoszących ograniczenia na terenie lokalizacji stada, podając datę publikacji oraz pozycję
w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z podaniem nazwy województwa.
Wymienione akty prawne powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz dotyczyć ograniczeń, w wyniku których została poniesiona strata.
Informacje o wydanych rozporządzeniach można znaleźć w Dziennikach Urzędowych dla
poszczególnych województw, których adresy stron internetowych podane są w punkcie 1
(strona 4) niniejszej instrukcji.
5. Obniżona cena sprzedaży jaj wylęgowych pochodzących z obszarów zapowietrzonych i
zagrożonych (nie dotyczy drobiu wodnego)
Obniżona cena sprzedaży jaj wylęgowych dotyczy producentów drobiu, którzy ponieśli straty
spowodowane uzyskaniem niższej ceny sprzedaży jaj wylęgowych do zakładu wylęgu.
Ppkt a)
Z podanych w pkt 5 gatunków drobiu z kodami CN należy wybrać właściwe i wpisać
w odpowiednie kolumny tabeli.
Pozostałe kolumny tabeli należy wypełnić danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
i dokumentacją.
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Ppkt b)
Z wymienionych dokumentów należy wskazać posiadane (poprzez wstawienie znaku „x” we
właściwych polach) i załączyć ich kopie do składanej deklaracji. W przypadku dysponowania
innymi równoważnymi lub dodatkowymi dokumentami, należy wymienić je w punktach
w pozycji „Inne”, wstawić znak „x” w polu obok i załączyć ich kopie do składanej deklaracji.
Załączone dokumenty powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz poniesionych strat.
Ppkt c)
Należy wpisać numery i daty rozporządzeń właściwego terytorialnie wojewody lub
powiatowego lekarza weterynarii wprowadzających ograniczenia na terenie lokalizacji stada
oraz znoszących ograniczenia na terenie lokalizacji stada, podając datę publikacji oraz pozycję
w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z podaniem nazwy województwa.
Wymienione akty prawne powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz dotyczyć ograniczeń, w wyniku których została poniesiona strata.
Informacje o wydanych rozporządzeniach można znaleźć w Dziennikach Urzędowych dla
poszczególnych województw, których adresy stron internetowych podane są w punkcie 1
(strona 4) niniejszej instrukcji.
6. Obniżona cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych pochodzących z obszarów
zapowietrzonych i zagrożonych
Obniżona cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych dotyczy producentów drobiu, którzy ponieśli
straty spowodowane uzyskaniem niższej ceny sprzedaży jaj konsumpcyjnych.
Ppkt a)
Z podanych w pkt 6 metod chowu należy wybrać właściwe i wpisać w odpowiednią kolumnę
tabeli.
W kolumny tabeli „Gatunek drobiu” oraz „Kod CN” należy wpisać odpowiednio gatunek drobiu
oraz kod CN podany w pkt 6.
Pozostałe kolumny tabeli należy wypełnić danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
i dokumentacją.
Ppkt b)
Z wymienionych dokumentów należy wskazać posiadane (poprzez wstawienie znaku „x” we
właściwych polach) i załączyć ich kopie do składanej deklaracji. W przypadku dysponowania
innymi równoważnymi lub dodatkowymi dokumentami, należy wymienić je w punktach
w pozycji „Inne”, wstawić znak „x” w polu obok i załączyć ich kopie do składanej deklaracji.
Załączone dokumenty powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz poniesionych strat.
Ppkt c)
Należy wpisać numery i daty rozporządzeń właściwego terytorialnie wojewody lub
powiatowego lekarza weterynarii wprowadzających ograniczenia na terenie lokalizacji stada
oraz znoszących ograniczenia na terenie lokalizacji stada, podając datę publikacji oraz pozycję
w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z podaniem nazwy województwa.
Wymienione akty prawne powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz dotyczyć ograniczeń, w wyniku których została poniesiona strata.
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Informacje o wydanych rozporządzeniach można znaleźć w Dziennikach Urzędowych dla
poszczególnych województw, których adresy stron internetowych podane są w punkcie 1
(strona 4) niniejszej instrukcji.
7. Utylizacja jaj wylęgowych
Dotyczy sytuacji, w której utylizacja jaj wylęgowych nastąpiła na skutek braku możliwości
jakiejkolwiek formy sprzedaży tych jaj.
Nie dotyczy gospodarstw, w których zniszczenia (utylizacji) jaj dokonano z nakazu
powiatowego lekarza weterynarii.
Ppkt a)
Z podanych w pkt 7 gatunków drobiu z kodami CN należy wybrać właściwe i wpisać
w odpowiednie kolumny tabeli.
Pozostałe kolumny tabeli należy wypełnić danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
i dokumentacją.
Ppkt b)
Z wymienionych dokumentów należy wskazać posiadane (poprzez wstawienie znaku „x” we
właściwych polach) i załączyć ich kopie do składanej deklaracji. W przypadku dysponowania
innymi równoważnymi lub dodatkowymi dokumentami, należy wymienić je w punktach
w pozycji „Inne”, wstawić znak „x” w polu obok i załączyć ich kopie do składanej deklaracji.
Załączone dokumenty powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz poniesionych strat.
Ppkt c)
Należy wpisać numery i daty rozporządzeń właściwego terytorialnie wojewody lub
powiatowego lekarza weterynarii wprowadzających ograniczenia na terenie lokalizacji stada
oraz znoszących ograniczenia na terenie lokalizacji stada, podając datę publikacji oraz pozycję
w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z podaniem nazwy województwa.
Wymienione akty prawne powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz dotyczyć ograniczeń, w wyniku których została poniesiona strata.
Informacje o wydanych rozporządzeniach można znaleźć w Dziennikach Urzędowych dla
poszczególnych województw, których adresy stron internetowych podane są w punkcie 1
(strona 4) niniejszej instrukcji.
8. Utylizacja jaj konsumpcyjnych
Dotyczy sytuacji, w której utylizacja jaj konsumpcyjnych nastąpiła na skutek braku możliwości
jakiejkolwiek formy sprzedaży tych jaj.
Nie dotyczy gospodarstw, w których zniszczenia (utylizacji) jaj dokonano z nakazu
powiatowego lekarza weterynarii.
Ppkt a)
Z podanych w pkt 8 metod chowu należy wybrać właściwe i wpisać w odpowiednią kolumnę
tabeli.
W kolumny tabeli „Gatunek drobiu” oraz „Kod CN” należy wpisać odpowiednio gatunek drobiu
oraz kod CN podany w pkt 8.
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Pozostałe kolumny tabeli należy wypełnić danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
i dokumentacją.
Ppkt b)
W przypadku posiadania wymienionego w ppkt b) dokumentu, należy wstawić znak „x” w polu
obok i załączyć jego kopię do składanej deklaracji. W przypadku dysponowania innymi
równoważnymi lub dodatkowymi dokumentami, należy wymienić je w punktach w pozycji
„Inne”, wstawić znak „x” w polu obok i załączyć ich kopie do składanej deklaracji.
Załączone dokumenty powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz poniesionych strat.
Ppkt c)
Należy wpisać numery i daty rozporządzeń właściwego terytorialnie wojewody lub
powiatowego lekarza weterynarii wprowadzających ograniczenia na terenie lokalizacji stada
oraz znoszących ograniczenia na terenie lokalizacji stada, podając datę publikacji oraz pozycję
w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z podaniem nazwy województwa.
Wymienione akty prawne powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz dotyczyć ograniczeń, w wyniku których została poniesiona strata.
Informacje o wydanych rozporządzeniach można znaleźć w Dziennikach Urzędowych dla
poszczególnych województw, których adresy stron internetowych podane są w punkcie 1
(strona 4) niniejszej instrukcji.
9. Inny rodzaj poniesionej straty
Dotyczy producenta drobiu, który poniósł straty inne niż wymienione w punktach od 1 do 8.
Należy wpisać rodzaj poniesionej straty.
Ppkt a)
Tabelę należy uzupełnić o dodatkowe kolumny (zawierające dane dotyczące poniesionej
straty), w tym co najmniej:
- w przypadku chowu drobiu nieśnego o kolumnę: metoda chowu, liczba jaj,
- w przypadku chowu drobiu rzeźnego o kolumnę: metoda chowu,
- w przypadku stad hodowlanych i reprodukcyjnych o kolumnę: nr pozycji w księdze/rejestrze,
liczba jaj.
Podczas tworzenia dodatkowych kolumn w tabeli, można wzorować się na tabelach z punktów
od 1 do 8.
Z podanych w pkt 9 deklaracji gatunków drobiu z kodami CN, kierunków chowu i/lub hodowli
oraz metod chowu należy wybrać właściwe i wpisać w odpowiednie kolumny tabeli.
Przez metodę chowu drobiu rzeźnego „zgodną z warunkami rozp. 543/2008 zał. V” należy
rozumieć chów zgodny z zapisami Załącznika V do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008
z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych
w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157, z 17.06.2008, str.46, z późn. zm.).
W przypadku metody chowu drobiu rzeźnego „Inny” należy uzupełnić podając jaki to chów.
Pozostałe kolumny tabeli należy wypełnić danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
i dokumentacją.
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Ppkt b)
W przypadku posiadania wymienionego w ppkt b) dokumentu, należy wstawić znak „x” w polu
obok i załączyć jego kopię do składanej deklaracji. W przypadku dysponowania innymi
równoważnymi lub dodatkowymi dokumentami, należy wymienić je w punktach w pozycji
„Inne”, wstawić znak „x” w polu obok i załączyć ich kopie do składanej deklaracji.
Załączone dokumenty powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz poniesionych strat.
Ppkt c)
Należy wpisać numery i daty rozporządzeń właściwego terytorialnie wojewody lub
powiatowego lekarza weterynarii wprowadzających ograniczenia na terenie lokalizacji stada
oraz znoszących ograniczenia na terenie lokalizacji stada, podając datę publikacji oraz pozycję
w Dzienniku Urzędowym Województwa wraz z podaniem nazwy województwa.
Wymienione akty prawne powinny stanowić potwierdzenie danych wprowadzonych do tabeli
w ppkt a) oraz dotyczyć ograniczeń, w wyniku których została poniesiona strata.
Informacje o wydanych rozporządzeniach można znaleźć w Dziennikach Urzędowych dla
poszczególnych województw, których adresy stron internetowych podane są w punkcie 1
(strona 4) niniejszej instrukcji.
C. OŚWIADCZENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Należy zapoznać się z treścią oświadczeń i informacji.
D. DATA I PODPIS
Należy wpisać datę, miejsce wypełnienia deklaracji oraz złożyć czytelny podpis. Deklarację
może podpisać producent drobiu lub osoba/osoby upoważniona/upoważnione do
reprezentowania producenta drobiu.
Producent drobiu składając podpis w punkcie D deklaracji potwierdza, że zapoznał się z treścią
oświadczeń i informacji umieszczonych w punkcie C.
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