ZASADY REJESTRACJI W WZP GDAŃSK
PRODUCENTÓW „MIODU KASZUBSKIEGO”

I.

II.

Miód Kaszubski jest wpisany na listę Ministerstwa Rolnictwa jako produkt tradycyjny.
Nazwą „Miód Kaszubski” określa się miód pozyskiwany na terenie regionu określanego
jako Kaszuby. Obszar o powierzchni ok. 6.300 km2 , administracyjnie położony w
województwie pomorskim, obejmujący powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, kartuski,
bytowski, kościerski, człuchowski, chojnicki, fragmentarycznie słupski i gdański oraz
miasta na prawach gminnych: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Władysławowo, Wejherowo, Reda,
Rumia, Kartuzy, Żukowo, Kościerzyna, Bytów, Brusy.
Warunki jakie musi spełniać pszczelarz aby zostać wpisany na listę producentów „Miodu
Kaszubskiego”:
1. Składa wniosek do WZP w Gdańsku wg załącznika Nr 1
a/ wniosek musi zawierać:
- imię i nazwisko pszczelarza
- adres zamieszkania oraz numer telefonu
- miejsce posadowienia pasieki (pasiek) z podaniem miejscowości, gminy i
powiatu
- ilość posiadanych uli w tych pasiekach
- typ uli
- miejsce posadowieni a pracowni (wirowalni, rozlewni)
- świadczenie o nadaniu numeru weterynaryjnego pasieki lub wpisu do
ewidencji Powiatowego Lekarza Weterynarii
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i umieszczania go na
liście producentów „Miodu Kaszubskiego”
b/ wpłaca do WZP wpisowe w wysokości 50,-zł
c/ pszczelarz zobowiązany jest do nabywania etykiet na „Miód Kaszubski” w
WZP
2. Po sprawdzeniu zgodności przedstawionych danych Zarząd WZP
wydaje decyzję o wpisaniu pszczelarza do wykazu producentów
„Miodu Kaszubskiego”
3. Pszczelarz zarejestrowany jako producent „Miodu Kaszubskiego”
uprawniony jest do:

- występowania o nadanie numeru weterynaryjnego dla wirowalni i
konfekcjonowalni miodu jako produktu tradycyjnego
- zakupu w sklepie WZP etykiet na „Miód Kaszubski” w ilości zgodnej
z opłaconą składką ulową pomnożoną przez średnią ilość
pozyskiwanego miodu podaną do PZP za rok poprzedni
- sprzedaży „Miodu Kaszubskiego” na zasadach regulowanych
przepisami ogólnokrajowymi
4. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd WZP naruszenia przez
pszczelarza zasad dobrej praktyki pszczelarskiej, następuje
wykluczenie z listy i cofnięcie przyznanych uprawnień z
powiadomieniem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
5. Ponowne ubieganie się o wpisanie na listę i możliwość zakupu
etykiet może nastąpić po upływie dwóch lat od wykluczenia.
III.

Warunki jakie musi spełniać miód:
- miód musi być pozyskiwany z terenu Kaszub (pasieka musi być umiejscowiona na
obszarze objętym wykazem)

IV.

Normy dla miodu
- pozyskiwany miód musi być zgodny z obowiązującym w Polsce prawem

Zatwierdzenie Regulaminu
Przez Zarząd WZP w Gdańsku

