Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Szpitalna] IA
tel./fax 32 643—04-55

Olkusz, dnia 05.09.2016 r.

Strona postępowania:

Szumem spółka z 0.0. sp. komandytowa
Zimnado'ł 96A, 32-300 Olkusz

DECYZJA nr 37/2016 / san.
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu z dnia 05.09.2016 r.

Działając na wniosek w oparciu o :
art. 3, ust 2 lit. Sc), art.15 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(tekstjednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 1077)
art.104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnega (tekst jednolity w
Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu po zapoznaniu się z wnioskiem strony postępowania z dnia 13.06.2016
r. postanawia zmienić własną decyzję ostateczną nr 38/2006/san. z dnia 25.10.2006r oraz decyzję nr 35/2013/san z
dnia 27.05.2013, decyzję nr 69/2013/san z dnia, decyzję nr 68/2014/san z dnia 31.12.2014r w sposób następujący:
decyzja nr 38/2006/san z dnia 25.10.2006 r. uwzględniającwszystkie dotychczasowe zmiany otrzymuje
—

następujące brzmienie:

„Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Olkuszu
32-300 Olkusz, ul. Szpitalna] IA
tel.- fax 32 643-04-55
Strona postępowania:

Olkusz, dn. 25.10.2006 r.

Szumem spółka z o.o. sp. komandytowa
Zimnodół 96A, 32-300 Olkusz
Decyzja Nr 38 / 2006 / san.

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu z dnia 25.10.2006 r.

Działając W oparciu o :
- art. 3 ust 1 i 2 pkt 5 lit a, art. 5 ust 1 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r o Inspekcji
Weterynaryjnej ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 33 poz. 287 wraz z późniejszymi zmianami)
- art. 3 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r
ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowej kontroli w odniesieniu do
produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r
ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia
zwierzęcego,
- att. 20 ust. 2, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 127)
art. 40 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
(Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 634 wraz z późniejszymi zmianami)
- art. 104 KPA
po rozpatrzeniu wniosku Strony postępowania z dnia 23.10.2006 r. w sprawie ostatecznego zatwierdzenia
zakładu do handlu oraz zapoznaniu się z protokołem (SPIWET) ze sprawdzenia warunków weterynaryjnych Z
dnia 24.10.2006r. spisanym przez Powiatowego Inspektora Weterynarii ds. higieny środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt — lek. wet. Annę Szrot w zakładzie produkującym
środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego tj. prowadzony jest ubój drobiu: „Szumera Sp. z o. o. sp. k.” zlokalizowanym w miejscowości : Zimnodół Nr %A, a stanowiącym własność Strony postępowania tj.
Spółki z o. o. sp. k.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu postanawia:
do
Wpisać prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu rejestru zakładów
produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego zakład „Szumera Sp. z o. o. sp. k.”
1.

zlokalizowany w miejscowości Zimnodół Nr 96A gmina Olkusz i zatwierdzić ten Zaklad do produkcji w
nim środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w zakresie:
01 - tuszki drobiowe,
- ubój drobiu :
02 - póltuszki
- rozbiór mięsa bialego :
03 - elementy drobiowe
22 skladowanie na potrzeby wlasne
—

2. Określić dla tego zakładu zdolność produkcyjną na poziomie :
ubój : 150 000 szt drobiu w tygodniu
rozbiór : 10 ton w tygodniu
3. Nadnć temu Zakładowi wctcrynaryjny numer identyfikacyjny : PL 12123901 WE
Uzasadnienie :
Zakład prowadzący ubój drobiu — „Szumcra Sp. z o. o. sp. k.” - zlokalizowany w miejscowości Zimnodół Nr 96A
stanowiący własność Spółki mocą decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu Nr 38/2006/san z dniu
24.10.2006r uzyskał stałe zatwierdzenie. Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olkuszu lek. wet.
Anna Szrot — Powiatowy Inspektor Weterynarii ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środków
żywienia zwierząt dokonał sprawdzenia warunków weterynaryjnych wymaganych w zakładzie : Szumera Sp. z o. o. sp.
k., 32-300 Olkusz, Zimnodół Nr %A, przy wykorzystaniu protokołu — lista kontrolna SPIWET, w którym dokonywany
jest ubój drobiu oraz rozbiór mięsa białego. W toku kontroli ustalono, że warunki weterynaryjne w tym zakładzie
odpowiadają wymaganiom weterynaryjnym określonym w obowiązujących dla prowadzenia tego rodzaju produkcji
przepisach prawa tj : rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004r w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego (Dz. U. z 2004r Nr 156, poz. 1636 ze zmianami z 29 czerwca 2005r
— Dz. U. z 2005r Nr 60,
poz. 527), rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004r w
sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia
zwierzęcego umieszczanych na rynku (Dz. U. z 2004r Nr 160, poz. 1673), rozporządzenia WE Nr 1774/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 października 2002r ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym opierając się na rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004r
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2004r Nr 86, poz. 807)
postanowiono jak w sentencji tj. dopus7c7nno ten wkład do handlu ma7 nadano temu 7akładnwi weterynaryjny numer
identyfikacyjny: PL 12123901 WE
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie za
pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.”

Uzasadnienie
W związku ze zmianą organizacyjną jaka nastąpiła w podmiocie i przekształceniem go w spółkę prawa
handlowego-spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp. komandytowa w dniu 14.06.2016r do biura PLW
w Olkuszu wpłynął wniosek o zmianę decyzji ostatecznej PLW w Olkuszu Nr 38/2006/san Z dnia 25.10.2006r
oraz kolejnych decyzji zmieniających tę decyzję tj. dec. Nr 35/2013/san, dec. Nr 69/2013/san, dec. Nr
68/2014/san polegającą na zmianie oznaczenia strony postępowania oraz zmianie nazwy zatwierdzonego
zakładu zgodnie ze stanem faktycznym jaki po zmianach organizacyjnych w podmiocie nastąpił, PLW w
Olkuszu postanowił przychylić się do wniosku Strony i wydał decyzję której brzmienie uwzględnia wszystkie
dotychczasowe zmiany jakie miały miejsce wobec pierwotnej decyzji zatwierdzającej zakład.
Pouczenie
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie za
pośrednictwem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu w terminie 14 dni od daty doręcze ia decyzji.
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