
Certyfikat wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Documentary evidence to the operator according to Article 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007

Nr certyfikatu: PL-EKO-01-014520, wydanie nr: 3A / Document No: PL-EKO-01-014520, edition No: 3A

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:
Name and address of operator:

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej:
Name, address and code number of control body:

Kolejne wydanie certyfikatu anuluje poprzednie / Successive edition of the certificate cancels the previous one

Anna Bartosiewicz
Jawory 8, 76-248 Dębnica Kaszubska

Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o.
ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa

PL-EKO-01

Produkcja roślinna wytworzona w jednym okresie wegetacyjnym
Plant production produced in one growing season

Produkt / Product Ilość / Amount

Produkcja ekologiczna
Organic production

sianokiszonka z koniczyny czerwonej / hay-silage from red clover 2,0000 t-

ziemniak / potato 65,0000 t-

Data, miejsce / Date, place: 06.07.2021 Dąbrowica

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Zadeklarowany podmiot
gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianych rozporządzeniach.

This document has been issued on the basis of Article 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) No 889/2008. The declared operator has submitted
his activities under control, and meets the requirements laid down in the named Regulations.

Certyfikat jest ważny / Validity period:

Produkcja roślinna / Plant production:
   od / from  06.07.2021  do / to  31.10.2022

Data kontroli / Date of control(s):

Produkcja roślinna / Plant production:
  (1):  od / from  23.06.2021  do / to  23.06.2021

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej certyfikat:
Signature on behalf of the issuing control body:

Jednostka Certyfikująca Ekogwarancja PTRE sp. z o.o. jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji. Numer akredytacji AC 102.

Strona / Page:      1 /1

Nr certyfikatu / Document No: PL-EKO-01-014520, wydanie nr / edition No: 3A
Wydruk nr / Printout No: 21/RZ-79291, data wystawienia / issue date: 09.07.2021

Ważność i zakres certyfikatu można sprawdzić na stronie internetowej: http://www.ekogwarancja.pl
Check the validity and the scope of the certificate on the website: http://www.ekogwarancja.pl


