plomba paskowa do znakowania tusz dziczyzny SIBO-BAG HUNTER
(z kolcami mocującymi) dedykowane dla sprzedaży bezpośredniej
NAZWA

kolejno zmieniająca się numeracja (6 cyfr)
KŁ ORZEŁ 58
000001
IW 1122

Inspekcja
Weterynaryjna

kod powiatu
kod województwa

ZASTOSOWANIE:
Plomby paskowe z metalowym mechanizmem plombowym.
Plomby dedykowane do sprzedaży bezpośredniej tusz dziczyzny.
Służą do rozróżnienia kolorem plomb różnych kół łowieckich w chłodniach.
Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje numer decyzji w sprawie sprzedaży
bezpośredniej w oparciu o:
- art. 3 ust. 2 pkt 5 lit a, art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2018.1557);
- art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r., poz. 824);
- art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) Nr 853 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004,
s. 55, ze zm.),
- art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139
z 30.04.2004, str. 1, ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1703)
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie
sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2161)
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

WYMIARY:

NOWOŚĆ 7 kolców

A-A
5,2

A-A

2,2
340 długość operacyjna

BIAŁY

ŻÓŁTY

POMARAŃCZOWY

CZERWONY

NIEBIESKI

ZIELONY

KOLORYSTYKA:

- inne kolory na zamówienie
PAKOWANIE:
10 szt. w blistrze

1 000 szt. w kartonie

6 kg

wym. kartonu 57 x 27 x 17 cm

60 000 szt. na europalecie
wym. palety 120 x 80 x 190 cm

380 kg

