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tel.: (22) 623-20-88,  fax: (22) 623-14-08,   e-mail:  wet@wetgiw.gov.pl,  www.wetgiw.gov.pl

W związku z zainteresowaniem chłodni składowych eksportem mleka w proszku na rynek Indonezji, Główny 
Inspektorat Weterynarii zwrócił się do właściwych władz tego kraju z prośbą o przekazanie informacji odnośnie 
zasad wywozu produktów mlecznych na wskazany rynek przez chłodnie składowe.

Zgodnie z informacją uzyskaną od strony indonezyjskiej, chłodnie składowe, które są zainteresowane 
prowadzeniem wysyłek produktów mlecznych na wskazany rynek, pochodzących z zakładów mleczarskich 
niezatwierdzonych przez właściwe władze Indonezji, muszą poddać się takiej samej procedurze rejestracji, jaka 
ma miejsce w przypadku zakładów mleczarskich. Natomiast chłodnie składowe zainteresowane prowadzeniem 
wysyłek produktów mlecznych na wskazany rynek, pochodzących z zakładów mleczarskich  zatwierdzonych przez 
właściwe władze Indonezji, mogą prowadzić eksport na wskazany rynek bez konieczności poddawania się ww. 
procedurze rejestracji.

Ponadto władze indonezyjskie zaznaczyły, że priorytet w rozpatrywaniu wniosków rejestracyjnych jest 
przyznawany zakładom produkcyjnym, kosztem wniosków rejestracyjnych składanych przez chłodnie składowe. 

Jednocześnie informuję, że władze indonezyjskie dokonały zmiany wzoru formularza aplikacyjnego dla 
zakładów mleczarskich. Treść nowego wzoru formularza aplikacyjnego jest w chwili obecnej przedmiotem 
wyjaśnień ze stroną indonezyjską, ze względu na wątpliwości Głównego Inspektoratu Weterynarii w odniesieniu 
do jego treści. Biorąc pod uwagę trwające w chwili obecnej na szczeblu centralnym ustalenia w tym zakresie, nowy 
wzór dokumentu do stosowania, zostanie rozdysponowany przez Główny Inspektorat Weterynarii terenowym 
organom Inspekcji Weterynaryjnej i zainteresowanym podmiotom dopiero po ich zakończeniu. 
   Proszę o przekazanie niniejszego pisma powiatowym lekarzom weterynarii.

     Katarzyna Piskorz
/*podpisano elektronicznie*/

Do wiadomości:
1. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa,
2. Związek Polskich Przetwórców Mleka, ul. Złota 59, budynek Lumen, piętro 6, 00-120 Warszawa,
3. Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok,
4. Związek Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich, ul. Sobieszyńska 9, 00-764 Warszawa.
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