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Gdańsk, 2010-04.16

Do wszvstkich zainteresowanvch

Uprzejmie informuję, Że 12 kwietnia 2010 roku na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha

iywnoŚciowego i Zdrowia Zwierząt została przegłosowana zmiana Decyzji Kom|sji zoogtlz1WE z dnia

28 września 2009 r usta|ajqcej wykaz zatwierdzonych punktÓw kontro|i granicznej, ustanawiającej

niektÓre zasady kontro|i przeprowadzanych przez ekspeńÓw weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej
jednostki weterynaryjne w systemie Traces.

W związku z pov,tyższym informuję, że w oczekiwaniu na oficja|ną publikację zmiany do Ww
decyzji począwszy od dnia 20 kwietnia 2010 r. przesyłki podlegające weterynaryjnej kontroli
granicznej mogą być, zgłaszane do takiej kontroli w ośrodku inspekcyjnym z|oka|izowanym W

Porcie Północnym w pobliżu terminala kontenerowego DCT Gdańsk S.A.
W wyniku powyzszej zmiany w obrębie Granicznego Posterunku Kontro|i Weterynaryjnej w Gdańsku (kod

Traces- PL GDN 1) będą działac 2 oŚrodki inspekcyjne:

r |C 1 - z|oka|izowany w Porcie PÓłnocnym obok termina|a DCT Gdańsk S.A. (Gdańsk, ul.

Kontenerowa 9).Kategoria zatwierdzenia: HC (2), NHC
. |C 2 _ z|oka|izowany w miejscu dotychczasowej siedziby inspektoratu przy Nabrzezu Wiś|anym

Pońu Wewnętrznego W pob|izu Gdańskiego Termina|a Kontenerowego (Gdańsk, ul. M.

Chodackiego 31). Kategoria zatwierdzenia: HC (2), NHC (2)

[objaŚnienia: NHC _ produkĘ (mroŻone, chłodzone, bez wymogów temperaturowch) nie przeznaczone do spoŻycia pnez ludzi, HC- produkty
(mroione, Chłodzone, bez wymogów temperaturowych) 

.przeznaczone 
do spożycia przez rudzi, (2)- tytko produkty pakowane]

W Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku przeprowadzone zostanqzmiany organizacyjne, a

mianowicie głowna siedziba urzędu zostanie przeniesiona do nowego obiektu w Porcie PÓłnocnym

(Gdańsk' ul. Kontenerowa 9).

Persone| inspektoratu będzie zapewniał obsługę przesyłek w zakresie kontro|i weterynaryjnej w obydwu

oŚrodkach inspekcyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7 '30 _ 15'3o'

Dotychczasowe głÓwne dane kontaktowe inspektoratu: nr te|efonow, faksowe, adresy e-mai| pozostaną

ciągle aktywne, dodatkowo W oŚrodku |c -1, gdzie będzie mieściła się siedziba głowna, zostaną
uruchomione dodatkowe Iinie (poczqwszy od wtorku, 20.04.2010 r moina juz kontaktować się z tym

ośrodkiem wykorzystując nr te|.S8 7377861 oraz fax 58 7377860)' Wsze|kie inne informacie odnoŚnie

wprowadzanych zmian będą Państwu przekazywane na bieząco.
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