AGRCDBICDTESf,

UI. NOWOURSYNOWSKA 139N

Spolka z o.o. zarejestrowana w KRS pod numerem OOOO17O2}7
Jednostka certyfikujqca akredytowana w polskim Centrum Akredytacji
wg wymog6w PN-EN tSO/tEC 17065, nrAC 096
Upowa2nienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do certyfikacji
w rolnictwie ekologicznym, nr identyfikacyjny pL-EKO-O7

Il,L,

02.776 WARSZAWA

Company Ltd. registered with KRS No 0000.170297
Certification body accredited by the polish Centre forAccreditation
against pNAuthorized by the Minister of Agri

No AC 096
evelopment

to certify organic

PL_EKO_O7

operat

certyfikat wydawany podmaotowi gospodarczemu, okreslony w art. 29 ust. 1 rozporzqdzenia (wE)
nr gg4t2oo7
Documentary evidence to the operator according to ariicle 29(1) of Regutation (eb) ruo ffi42oo1
Numer dokumentu

2.

> PL-EKO-07-020,62 (16) < Document

Nazwa iadres podmiotu gospodarczego:
Name and address of operator:

Number

3. Nazwa, adres, numer kodowy

jednostki certyfikujqcej:

Name, address and code number of control body:

AGnO

IESL $p.2 9.6.
Nowoursynowska I 3gN/1 1
02-776 Warszawa

MIROSLAW LECH
Jark6w 9
PL - 57-343 Lewin Klodzki

Gl6wny rodzaj dzialalno6ci: produ kcja rolna
Main activity: agricultural production

4.

Grupy produkt6w / dzialalno66:
Product groups / Activity

5.

okre6lone jako:
defined as:

RoSliny i produkty ro6linne

produkcja ekologiczna
organic production

Plants and plant products

okre6lone w zalqczniku do niniejszego dokumentu
as specified in the annex to this documentary evidence
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8' Niniejszy dokument zostal wy_dany.

na podstawie art. 29 ust. 1 rozpo rzqdzenia(wE) nr g}4l2oo7
oraz rozporz4dzenia (WE) nr 889/2008. Zadeklarowany podmiot gospodarczy
foodal swojq dzialalno56 kontroli
ispelnia wymagania okresrone we wspomnianym roiporzqdzeni-u. '

zsll)gr Resuration (EC) No a34t2oo7 and or Resuration (EC)
IT?l$Tffi'1k."::i:l:'::1.:l!h:!T:gA{919
operator has submitted his
u,ide'. coniror,'ano meeiJ;;;;;;J;"J;;i;:; i-#,
i:",:t:?:91
in the named Jl:,,,0^"_:11:d
Regulations.
"ciiuitier
Data, miejsce / Date, place: 26.10.2016, Warszawa

fgdnis w imieniu jednostki certyfikujqcej wydajqcej cerQfikat:

Signature on behatf of the issuing controi OoOyi
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Zal4cznik

AcRoBfOTEs[ Annex to the certificate

do

02062 (16) z I ol 26.10-2016
Wa2ny lqcznie z odno6nym certyfikatem
Data wystawienia

/

Valid together with the relevant certificate

/ Date of issue :26.'10.2016

Dla/To:
Name and address of oPerator:

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

MIROSLAW LECH

Jark6w 9
PL - 57-343 Lewin KNodzki

PRoDUKTY OBJETE CERTF|KACJA

/

CERTIFICATION SCOPE

PRODUKTY EKOLOGICZNE

ORGANIC PRODUCTS

ARONTA (82,80 0

ARONTA (82,80 0

Jednostka certyfikuiqca: AGRO BIO TEST@ PL-EKO-07

Kofejne wydanie zalqcznika zastgpuje wydanie poprzednie
The subsequent edition of annex replaces the previous one
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