
Deklaracja / Declaration 

 
Ja, niżej podpisany właściciel (ª)/osoba odpowiedzialna za ptaki w imieniu właściciela(ª) oświadczam, że:/ 

I, the undersigned owner (ª)/person responsible for the bird(s) on behalf of the owner(ª) declare: 

 

1. Ptaki towarzyszą niżej podpisanej osobie i nie są przeznaczone do sprzedaży ani do przekazania ich innemu 

     właścicielowi/ 

The bird(s) is/are accompanying the undersigned person and is/are not intended to be sold or transferred to 

another owner. 

 

2. Ptaki pozostają pod opieką niżej podpisanej osoby podczas ich przemieszczania o charakterze niehandlowym/ 

The bird(s) will remain under the responsibility of the undersigned person during its/their non-commercial 

movement. 

 

3. W okresie pomiędzy przedwywozową inspekcją weterynaryjną a rzeczywistym terminem wywozu ptaki 

pozostaną w izolacji uniemożliwiającej kontakt z jakimikolwiek innymi ptakami; oraz/ 

During the period between the pre-movement veterinary inspection and the actual departure the bird(s) will 

remain isolated from any possible contact with any other bird(s): and 

 

4.      

 

(ª) [Ptaki były trzymane w miejscu przez okres co najmniej 30 dni bezpośrednio 

poprzedzających wysyłkę, bez kontaktu z innymi ptakami.]/ 

[The bird(s) has/have been confined on the promises for a period of at least 30 days immediately 

prior to the date of dispatch without coming into contact with any other bird(s).] 

 

    (ª) albo  [Ptaki odbyły 10-dniową izolację przedwywozową.]/ 

     (ª) or  [The bird(s) Has/hale undergone the 10-days pre-movement isolation.] 

 

(ª) albo [Podjąłem/Podjęłam środki w celu przeprowadzenia 30-dniowej kwarantanny poprzywozowej 

ptaków w miejscu kwarantanny w …....................………, jak wskazano w odpowiednim 

świadectwie.]/ 

(ª) or [I have made arrangements for the 30 days post-introduction quarantine of the bird(s)  

at the quarantine premises of …....................................., as indicated in the corresponding 

Certificate.] 

 

5. Ptaki muszą być przemieszczane do gospodarstwa domowego lub innego miejsca pobytu w obrębie Unii 

i nie można ich wprowadzać na teren pokazów, targów, wystaw ani innych zgromadzeń ptaków przez okres 

30 dni po ich wprowadzeniu na terytorium Unii Europejskiej, z wyjątkiem przemieszczenia do zatwierdzonego 

miejsca kwarantanny po ich przywozie do Unii Europejskiej / 

The bird(s) must be moved to a household or another residence within the European Union and must 

not be entered in shows, fairs, exhibitions or other gatherings of birds during the period of 30 days following 

entry into the Union, with the exception of movements to an approved quarantine facility following entry into 

the European Union. 

 

 

 

 

..........................................................       .................................................. 

Data i miejsce / Date and place          Podpis / Signature 

 

 
(ª) Niepotrzebne skreślić  / Keep as appropriate. 


