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Goleniów 17. 08.2018 roku

PS_N.HZ-073_ 3l18
Adresaci

- wg rozdzielnika

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Goleniowie w zńęklu
z rozpoczęciem sezonu grzybowego przypomina, że na wydzielonych przez Urząd placach
targowych lub miejscach przewidzianych do prowadzenia handlu obwoźnego moźna
sprzedawaó świeże grzyby leśne posiadające atest klasyfikatora otaz §u§zone grzyby leśne
z atestem grzyboznawcy.

Sprzedaż grzybów bez takich atestów jest karalna.
Stosowne informacje powinny być umieszczone w miej scach widocznych dla osób

handlujących, a kierownicy targowisk lub miejsc wyznaczonych do handlu powinni zwrapń
na tego Iodzaju spłzedń szczegÓlną uwagę,

W Naszej lnspekcji osoby indyłvidualnie zbierające owoce runa leśnego mogą
uzyskaó nieodpłatną poradę w przypadku wątpliwości czy zebrale grzyby sąjadalne czy
trujące; porady takie można uzyskać codziennie w godzinach 7:30 - 8:30 oraz 14:00 - 15:00.
Podstawa prawna :

1. Rozpotządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów
dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożyrłczych
zańerujących grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy - Dz. U.
z 2011 roku nr I15,poz.672.

Jednocześnie informujemy, że każdego roku Wojewódzka Stacja Sanitamo -
Epidemiologicma w Poznaniu organizuje kursy dla kandydatów na grzyboznawców. Celem
tych kursów jest uzyskanie uprawnień grzyboznawcy (osoby oceniającej grzyby świeże oraz
przetworzorlę np. suszone) zgodnie z w / w rozporządzeniami Ministra Zdrowia poprzez
wysłuchanie wykładów, odbycie ówiczeń oraz uzyskanie pozytyvrłrej oceny z egzaminu.
Uczestnikami kursu mogą byó osoby z wyksźałceniem wyźszym lub średnim - nie muszą to
byó wcale pracownicy Inspekcj i Sanitarnej lecz również inne osoby, któr}ryn można
powierzyć zadanie wydawania atestów. Informacja o najbliższ}ryn kursie. który odbędzie się w
dniach 24.09 - 01.10.2018 roku umieszczona jest na stronie intemetowei Powiatowej Stacji
Sanitamo - Epidemiologicznej w Goleniowie.

Mając na uwadze problemy zbieraczy grzybów leśnych z ich sprzedńą w pobliżu
miejsca zamieszkańa oraz fakt, iż nie powinny one być wprowadzane do obrotu bez
stosowanego atestu warto rozpatrzyó możliwośĆ skorzystania z uczestnictwa w opisanlłn
wyźej kursie. Obszar Gminy jest zdecydowanie mniej szy od obszaru Powiatu, który nasza
Inspekcja nadzoruje, a odległość od miejsca zunieszkania do siedziby Inspekcji Sanitamej
jest często barierą nie do pokonania. Można w ten sposób stworzyć swoim mieszkńcom
irao.ę-.ru legalną sprzedaż tego rodzaju runa leśnego, zamlast narażaó ich Żdrowie
(prowadzenie handlu przy trasach szybkiego ruchu)
konsumentów.

oraz zdrowie potencjalnych

Otrzymuj ą: (dro gą elektroniczną)
1. Urząd Gminy w Przybiernowie:
2. UrządMiasta i Gminy w Stepnicy
3. Urząd Gminy w Osinie
4. Urząd Miejski w Maszewie
5. Urząd Miejski w Nowogardzie
6. IJtząd Gminy i Miasta w Goleniowie
7. a/a


