WIORiN – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Do zadań Inspekcji należy nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem
środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną o obrotem materiałem siewnym.
W celu ochrony terytorium Polski przed przenikaniem organizmów szkodliwych, od 1
stycznia 2009 roku wymagane jest, aby drewniany materiał opakowaniowy używany
do importu we wszystkich rodzajach partii był traktowany i oznaczany zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych ISPM nr 15. Oznacza to
między innymi, że materiał opakowaniowy powinien być oznaczony dwuliterowym
kodem kraju ISO, kodem identyfikującym producenta oraz kodem identyfikującym
działanie oraz charakterystycznym logo (wzór oznaczenia poniżej)

Wyjaśnienie:
XX – 000: kod kraju – kod identyfikujący producenta
YY: kod działania (np. HT – obróbka termiczna lub MB fumigacja bromkiem
metylu)

Niniejsze wymagania mają zastosowanie do wszystkich rodzajów drewnianych
materiałów opakowaniowych, takich jak pudła drewniane, skrzynie, palety, nadstawki
do palet płaskich, drewniane bębny kablowe, jak również parkiety oraz inne rodzaje
drewna używane do podtrzymywania i unieruchomienia towarów.
Wymagania mają zastosowanie, gdy wyżej wymieniony materiał opakowaniowy
używany jest do importu wszytkich rodzajów partii towarów, jak również do importu
partii używanego drewnianego materiału opakowaniowego, np. używanych palet
drzewnych.
Drewniany materiał opakowaniowy wytworzony całkowicie z drewna przetworzonego,
wyprodukowanego przy użyciu kleju, ciepła i ciśnienia lub przy użyciu różnych
kombinacji tych czynników (np. sklejka, płyta wiórowa lub płyta wiórowa
orientowana) oraz trociny drewniane i inne materiały drewniane o grubości 6mm lub
mniejszej nie są objęte niniejszymi wymaganiami.
Abyśmy mogli reprezentować Państwa przed Inspektoratem, konieczne jest
wypełnienie poniższego upoważnienia. Do upoważnienia należy dołączyć
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN na konto Urzędu
Miasta w Gdańsku – 53 11 60 2202 0000 0000 8298 4902
Prosimy o przesłanie oryginału upoważnienia do nas wraz z potwierdzeniem płatności
w kwocie 17 pln.

Graniczna Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Do zadań tej jednostki należy m.in. graniczna kontrola sanitarna środków
spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności lub
substancji pomagających w przetwarzaniu oraz
materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktów
z żywnością. Gdy specyfika towaru odpowiada

powyższej
charakterystyce,
niezbędne
jest przedstawienie
Inspektoratowi
odpowiednich dokumentów, które powinien przygotować eksporter towaru („health
certificate” oraz certyfikaty analiz przeprowadzanych w zakresie odpowiednim dla
poszczególnych towarów)

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania do WIJHARS artykuły rolno - spożywcze
sprowadzane z państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z wyłączeniem
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy
o
Europejskim
Obszarze
Gospodarczym.
Art. 10 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych: Artykuły rolnospożywcze przywozone z Państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z
wyłączeniem Państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą być
dopuszczone do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego, pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli jakości handlowej przez organ Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno - Spożywczych.
Abyśmy mogli reprezentować Państwa przed Inspektoratem, konieczne jest
wypełnienie poniższego upoważnienia. Do upoważnienia należy dołączyć
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN na konto Urzędu
Miasta w Gdańsku – 53 11 60 2202 0000 0000 8298 4902

