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DECYZJA

w zwi4Tkuz -art' 19 ust'
administracyjnego
Na podstawieart. 104 kodeksupostppowania
1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia2004r. o rejeslracji i ochronie naan i oznaczeítptoduhów
rilnych i iridk tw spoiywczychoraz o produhach tadycyjnych (Dz' IJ' z 2005 r' N¡ 10'
wniosku z dnia 29 grudnia 2006 t' zlo2onegoprzez Kaszubskie
po". AZ¡po rozpatrzeniu
-Producentów
Truskawek o rejestracjqnazwy ,,truskawkakaszubska"lub
3to*-ryr""ni"
geograficzne
,,kaszébskómaléna"jako chronioneoznaczetúe
stwierdzamsPelnianie
wymagan okreélonychw rozporz4üeniu Rady (wE) nr 510/2006z dftra20 matca 20o6 r.
ochrony oznaczengeograficznychi nant pochodzeniaproduldów rolnych
,'rpri.i"
i írodków spoiywczych.
Uzasadnienie
stosowniedo art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia I7 grudnia2004t- o tejestracjii ochronie
oraz o produlctachtradycyjnych
nazw i oznaczeúproduhów rotnych i irodków spo2ynvczych
minister wlaéciwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzjg o stwierdzeniuspe'lniania
wl,rnaganokreélonychw rozpoiz4dzentuRady (EWG) nr 2081192z d1¡na14 lipca 1992 r.
w"spriwie ochrony ornorr"í, geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych
i íiodkow spoll,wizych. Jednakeeww. tozpotzqdzeniezostalo uchylone tozpotzqdzeniem
Rady (WEj nr 510/2006r., którego artykul 19 stanowi, 2e odesla¡ia do uchylonego
Rady (WE) nr 5IO12006t'
s4jako odeslaniado rozpotzEdzenia
rczporzqdzeniatraktowane

Nazwa ,,truskawka kaszubska" lub ,,kaszébskómaléna" spelnia wymagania art. 2 :ust.2
rozporz4dzeniaRady (WE) 51012006.Jest to nazwa pochodz4caod regionu Kaszub gdzie
wystqpuj4 rozlegle pola truskawkowe. Pola truskawkowe na Kaszubachrozrastaly sig przez
ponad pól wieku, by ostatecznie staó sig nieodl4cznq czEéciqkaszubskiego krajobrazu.
O renomietego produktu éwiadczqm.in. liczne artykuly i dowody pokazuj4ce,iz produkt ten
stal sig czg5ciqkultury i toZsamoécispolecznoScilokalnej. Potwierdzeniemtego faktu jest
równie2 organizowaneéwigto truskawek tzw. ,,Truskawkobranie"bEd4ceukoronowaniem
truskawkowych Zniw na Kaszubach.
Stosowniedo aÍ. 18 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych
Nazw Produktów Rolnych i Srodków SpoZ¡vczych na posiedzeniu,które odbylo siE w dniu
27 hÍego 2007 r. w Ministe¡stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydala opiniq, i2 wniosek o
rejestracjgspelniawymaganiaokeélone w rozporzqdzeniuRady (WE) nr 51012006z dnia 20
marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeúgeograficznychi nazw pochodzeniaproduhów
rolnych í írodków spoil,wczych jednakze jednoczeSnie zobowiqzala wnioskodawcg do
uzupelnienia i doprecyzowanianiektórych informacji zawartych we wniosku. Informacje
zosfaly przez strong uzupelnione i doprecyzowane.
W zwiqzku z powy2szym,nale2aloorzecjak w rozstrzygnigciu.
Decyzja niniejsza j est ostateczna.
Na niniejsz4 decyzjEstronie przysluguje skargado Wojewódzkiego S4du Administracyjnego
w Warszawie, za poSrednictwemMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie 30 dni
od dnia dorEczenianiniejszej decyzji.
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STANU

Otrzymuj4
1) KaszubskieStowarzyszenieProducentówTruskawek
Kamienica Szlachecka74, 83-323Kamienica Szlachecka;
2) Pan Keijo HJvonen, Head of Unit F.4, DJrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwoju
ObszarówWiej skich, Komisja Europejska;
3) a/a.

