
  

 
Podmioty uprawnione do eksportu z Polski na rynek Chińskiej Republiki Ludowej 

 
 

 
 

ZAKŁADY SEKTORA MIĘSA DROBIOWEGO  
 

Lp. 
 

Weterynaryjny 
numer 

identyfikacyjny 
Nazwa i adres zakładu Zakres działalności  

dopuszczony do eksportu na rynek ChRL 

1. 14170501 

 

 

 

 

SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA 

05-480 Karczew, ul. Armii Krajowej 80. 

Mrożone mięso kurczaka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z kurczaka, mrożonych nóg z kurczaka). 
Mrożona pierś z kurczaka, mrożona noga  
z kurczaka, mrożone skrzydła z kurczaka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 
 
Mrożone mięso indyka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z indyka, mrożonych nóg z indyka). 
Mrożona pierś z indyka, mrożona noga  
z indyka, mrożone skrzydła z indyka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 

2. 28153901 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo - Handlowe 

PROSPER Spółka z o.o. 

14-105 Łukta, ul. Warmińska 14A. 

Mrożone mięso indyka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z indyka, mrożonych nóg z indyka). 
Mrożona pierś z indyka, mrożona noga  
z indyka, mrożone skrzydła z indyka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 

 

3. 30053903 

 

STORTEBOOM HAMROL Sp.z o.o. 

62-066 Granowo  Kotowo 1a. 

Mrożone mięso kurczaka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z kurczaka, mrożonych nóg z kurczaka). 
Mrożona pierś z kurczaka, mrożona noga  
z kurczaka, mrożone skrzydła z kurczaka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 



  

4. 30210501 

 

 

 

 

Zakłady Drobiarskie „Koziegłowy” Sp. z o.o., 

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 3. 

Mrożone mięso kurczaka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z kurczaka, mrożonych nóg z kurczaka). 
Mrożona pierś z kurczaka, mrożona noga  
z kurczaka, mrożone skrzydła z kurczaka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 
 
Mrożone mięso indyka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z indyka, mrożonych nóg z indyka). 
Mrożona pierś z indyka, mrożona noga  
z indyka, mrożone skrzydła z indyka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 

5. 28620501 

 

 

 

INDYKPOL S.A.  

10-370 Olsztyn, ul. Jesienna 3. 

Mrożone mięso kurczaka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z kurczaka, mrożonych nóg z kurczaka). 
Mrożona pierś z kurczaka, mrożona noga  
z kurczaka, mrożone skrzydła z kurczaka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 
 
Mrożone mięso indyka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z indyka, mrożonych nóg z indyka). 
Mrożona pierś z indyka, mrożona noga  
z indyka, mrożone skrzydła z indyka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 

 
 
 
http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/jckspaq/xxfw63/jckrljgzyxx/1940329/index.html  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

CHŁODNIE SKŁADOWE 
 

Lp. 
Weterynaryjny 

numer 
identyfikacyjny 

Nazwa i adres zakładu Zakres działalności  
dopuszczony do eksportu na rynek ChRL 

1. 30051101 

 

 

 

PAGO Sp. z o.o. , 

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 14. 

Mrożone mięso kurczaka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z kurczaka, mrożonych nóg z kurczaka). 
Mrożona pierś z kurczaka, mrożona noga  
z kurczaka, mrożone skrzydła z kurczaka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 
 
Mrożone mięso indyka  
(całe lub w kawałkach, z wyjątkiem mrożonych piersi  
z indyka, mrożonych nóg z indyka). 
Mrożona pierś z indyka, mrożona noga  
z indyka, mrożone skrzydła z indyka  
(z wyjątkiem końcówek skrzydeł). 

 


