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Rada Powiatowa Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego
w powiecie Łódzkim- wschodnim

Zarząd

Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

W związku z wystąpieniem choroby zakaźnej - grypy ptaków, na obszarze m,in. Powiatu

ŁÓdzkiego - Wschodniego, zwracamy się do Zarządu IRWŁ o wystąpienie do odpowiednich

organów państwowych z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie:

Procedur PostęPowania w sytuacji zidentyfikowania ogniska choroby na danym

obszarze i w określonym gospodarstwie;

zasad handlu drobiem;

aktualnie realizowanych dziŃań przęz organy państwowe w związku z wykryciem
o gni sk Ptasiej grypy, zmier zaj ących do o graniczen ia rczprzestr zenlania si ę choroby.

Z poważaniem,

Przewodniczqcy Rady
Iz by Ro lni cz ej Woj ew ó dztw a Ł ó dzki ego

w p ow ie ci e Łó dzkim -w s cho dnim
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Zwracamy się do Zarządu IRWŁ z wnioskiem o interwencję w sprawie zmiany procedury

uzYskiwania paszportu dla bydła. Obecnie obowiązuje następujący tryb uzyskania paszportu

w formie wysyłki: za doręczenie paszportu dla bydła pobierana jest opłata , w ptzypadku, gdy

Posiadacz zwierzęcia złoży w Biurze Powiatowym ARiMR oświadczenie, w którym wl,razi

zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu zapośrednictwem placówki

Pocztowej operatora publicznego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. opłatę

wnosi się przed wydaniem paszporlu dla bydła lub jego duplikatu orazptzed,ich doręczeniem

za poŚrednictwem placówki pocztowej. Opłatę możnawnieść bezpośrednio w BP ARiMR lub

przelewem na rachunek bankowy.

Członkowie RP dostrzegają potrzebę zmiany vryżej opisanej procedury uzyskania paszportu

dla bYdła. Wskazują oni, iżww, proces uzyskania paszportu możnńy w znacznym stopniu

usPrawniĆ, poptzęz zastosowanie prostego rozwiązania, polegającego na konieczności

uiszczenia doręczycielowi (Poczcie Polskiej) kwoty pobrania tytułem opłaty za v,ryd,anie

i doręczenie paszportu.
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