Karta „Golden Helix” jako dokument wymagalny przy wykonywaniu czynności
zakazanych
- obowiązki i prawa wynikające z jej posiadania

Karta „GOLDEN HELIX” wskazuje nr decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obie decyzję stanowią podstawę do
pozyskania, a tym samym do wykonywania innych zakazanych prawem czynności oraz
swobodny obrót ślimakami winniczkami (Helix Pomatia).
Osoby chwytające, gromadzące i podmioty pragnące uczestniczyć w obrocie i transporcie
ślimaków w imieniu firmy „MARGO”, są zobowiązane do stałego posiadania karty „Golden
Helix” i okazywania jej w razie konieczności organom kontrolnym. Wydając kartę „Golden
Helix” konkretnej osobie, właściciel firmy „MARGO” obejmuje swym zezwoleniem osoby i
podmioty wykonujące ww. czynności na rzecz firmy „MARGO”. W ten sposób czynności te
wykonywane są w sposób legalny.
Transport ślimaka winniczka do miejsca przetrzymania i przeładunku przy ul.
Grunwaldzkiej 14 w Złotoryi może być zrealizowany tylko po awizacji ilości, dokonanej
co najmniej 24 godziny przed jego dostawą.
Pośrednik może dokonywać przyjęcia ślimaków wyłącznie w miejscach oznakowanych
numerem WMP (Wskazujący Miejsce Pozyskania), wpisanych do Rejestru Numerów WMP
firmy „MARGO”, tylko jemu przypisanych. Numer wskazuje miejsce pozyskaniapakowania i załadunku jako źródło pochodzenia ślimaków wprowadzanych w obszar
miejsca przetrzymania i przeładunku.
Właściciel firmy „MARGO” ustali z pośrednikami i dokona wpisu do Rejestru Środków
Transportu samochody dostawcze wraz z ich numerami rejestracyjnymi, którymi ślimaki będą
przewożone z miejsc pozyskania- pakowania i załadunku do miejsca przetrzymania i
przeładunku przy ul. Grunwaldzkiej 14. Nie można dokonywać transportu samochodem
wcześniej niezgłoszonym, którego numer rejestracyjny nie został uprzednio ujęty w Rejestrze
Środków Transportu.
Nakłada się obowiązek zgłaszania nowo otwartych miejsc pozyskania- pakowania i
załadunku, co wiąże się z nadaniem im kolejnych numerów WMP oraz objęcia kontrolą
ilości pozyskiwanych w nich ślimaków winniczków. Ten sam obowiązek dotyczy nowo
wprowadzanych środków transportu. Niezachowanie tego obowiązku, który jest obowiązkiem
zasadniczym, grozi zgłoszeniem tego faktu organom restrykcyjnym. W interesie pośrednika
leży też zgłaszanie adresów nielegalnego gromadzenia, obrotu i transportu zwierząt.
Ceny dla osób dokonujących ręcznego chwytania ślimaków winniczków, w miejscach
naturalnego bytowania- zbioru ustala pośrednik w porozumieniu z właścicielem firmy
„MARGO” lub z osobą bezpośrednio przez niego upoważnioną.
Zmiana wysokości cen ustalonych na wstępie może się odbyć tylko po konsultacji z
właścicielem firmy „MARGO” lub z osobą bezpośrednio przez niego upoważnioną.

Osoby prowadzące miejsce pozyskania- pakowania i załadunku zobowiązane są do
prowadzenia Rejestru Chwytających oraz Raportu Chwytania i Dostarczenia ślimaków
schwytanych w miejscach naturalnego bytowania- zbioru.
Wprowadza się bezwzględny zakaz handlu ślimakami i nakaz wydawania ich tylko osobie
prowadzącej miejsce pozyskania- pakowania i załadunku. Złamanie powyższych warunków
skutkuje nielegalnością dokonowyanych czynności. Wydanie nastąpi jedynie w zgodzie z
zapisem w Raporcie Odbioru i Dostawy, co zostanie każdorazowo potwierdzone podpisem
osoby wydającej ślimaki na samochód odbiorcy. Ślimaki można wydać tylko i wyłącznie na
środek transportu zarejestrowany w Rejestrze Środków Transportu firmy „MARGO”.
Numer ewidencyjny chwytającego(naklejony w prawym dolnym rogu karty), odpowiada
numerowi porządkowemu w Rejestrze Chwytających , pod którym dokonano wpisu podczas
wydawania karty „Golden Helix”
Pośrednicy, zobowiązani są do dokonania wpisu do Rejestru Miejsc Pozyskania miejsca
pozyskania- pakowania i załadunku w celu nadania numeru WMP. Dowiezione do miejsca
przetrzymania i przeładunku ślimaki należy przekazać wraz z Raportem Odbioru i Dostawy.
Każdy z pośredników może nabywać ślimaki z miejsc oznaczonych numerem WMP tylko mu
przypisanych. Nabywanie ślimaków z miejsc i od osób innych niż to wynika z ustalenia jest
zakazane chyba, że odbiorca na to zezwoli.
Zarówno ewidencję osób dokonujących chwytania, jak i osób prowadzących miejsce
pozyskania- pakowania i załadunku, wraz z ilością ślimaków schwytanych przez każdą
osobę z osobna i ilość ślimaków przyjętych w miejscach pozyskania- pakowania i
załadunku, właściciel firmy „MARGO” przedstawi w formie sprawozdania na koniec sezonu,
tj. po 31.05.2016 Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zgodnie z wzajemnie
poczynionym uzgodnieniem.
Ustanawia się bezwzględny zakaz przekazywania osobom trzecim ustaleń firmy
„MARGO” z posiadaczem karty „Golden Helix” pod karą natychmiastowego zerwania
współpracy.
Każdy przejaw niesubordynacji ze strony osób i podmiotów dokonujących przedstawionych
powyżej czynności będzie natychmiast zgłoszony organom restrykcyjnym, dokonującym
kontroli miejsc chwytania, pozyskania oraz środków transportu.

Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt,
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

