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Powyzszepodyktowanejest wymogami prawnymi tj. art.63 ust.2 pkt
12 ustawy z dnia 25.0g.2006ro
bezpieczensfwie zywnosci i 4,'wienia. Egzekwo*urii" powyzszego obowi4zku
przy pomocy jednostek
samorz4dowych bgdzie batdzo pomocne w realizacji iziatitt w zakresie
nadzoru nad bezpieczefstwem
zyrvnoscii Lrywieniaw roku 2014. Niezbgdnejest objgcieproducent6wprodukcji
pierwotnej- podstawowej
(produkt6w pochodzeniaroslinnego), zlokalizowanychna terenie powiatu gi"trL podlaski,
urzgdow4
kontrol4 zywnosci. Podobnie jest w zakresie rejestracji podmiot6w
prowadz4cych gospodarstwa
agroturystyczne.
viatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku podlaskim
Tloszefi lub stronach internetowych komunikuttfiw
tottiw zajmuiqcych sig produkcjg
pierwotnq oraz
poirednich a takie prowadzqcych gospodarstwa

agrotary)styczne.
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Do produkt6w pierwotnych zaliczamyprodukty:
o pochodzeniaroslinnego,czyli zboza,owoce,
warzywa, zioLa,grzybyhodowlane,
o pochodzeniazwrerzQcego,
jaja,
czyli
surowemleko, mi6d, proarlty rybol6wstwa,
' zbierane w ich naturalnym Srodowisku (rosnEce
w warunkach naturalnych), zarowno
pochodzeniaroslinnego,jak i zwierzgcego,czyri grzyby,jagody,
slimaki itp.
Produkcjapierwotna obejmuje dzialalnoSi na p<
obejmuj4c4m.in. produkcjg, hodowlg i uprawg
wewngtrzny,magazynowaniei postgpowaniez p
w gospodarstwiei ich dalszy transport do zakladi
Podstawowewymagania
pierwotnej okresla zalEcznikI Rozporz4 dzeniaparlamentu
lllprodukcji
Europejskiegoi Rady (wE) Nr 852/)oo+ t inia 29.04.20)o+
,. * ,pru*ie higieny srodk6w
spozywczych' w tresci ww. zalqcznika okreSlono og6lne prr"pisy
higieny dla produkcji
podstawoweji powi4zanych dzialah.
r Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o
wydane rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z (

ieniczne dla dziaLalnoSciprowadzonei w ramach

Sprzeda2bezpoSrednia to sprzedaL malych iloSci surowc6w, czyli produkt6w produkcji
pierwotnej do konsumenta kot'rcowego lub lokalnego zaldadu detalicznego bezpoSrednio
zaopatruj4cegokonsumenta koricowego. Dostawcami bezpoSrednimis4 zatem producenci malych
iloSci Zyu,noScinieprzetworzonej pochodzeniaroSlinnego,sprzedawanejkonsumentowi frnalnemu,
tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach wlasnych
gospodarstwrolnych, jak r6wnie2 lokalnym sklepom i zakJadomgastronomicznym (restauracje,
bary, stol6wki szkolnei inne).

ZywnoScii zywienia
t Zgodniez art. 67 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25.08.2006ro bezpieczeristwie
organem wlaSciwym w sprawach rejestracji jest Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W
zwrryku z tym wnioski nale?y skladai we wlaSciwej terenowo Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologtcznel.
We wniosku nale?y okreSlii m.in. rodzaj i zakres dzialalnoSci,kt6ra ma byd prowadzona, w tym
rodzaj ZyrmoSci, kt6ra ma byc przedmiotem produkcji lub obrotu. Do wniosku naleZy dol4czyc
zaSwiadczenieo wpisie do ewidencji gospodarstwrolnych.
t Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy podmioty dzialajqcena rynku spo2ywczym sktadaj4wniosek
o wpis do rejestru zaldadow w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rczpoczgcia planowanej
dziaialnoSci,w formie pisemnej.
Wpis zakladudo rejestrunie podlegaoplacie.
I Zgodnie z art. 103 ust.lpkt.4 ww. ustawy podmioty, kt6re rozpoczynaj4 dzialalno1(,gospodarcz4
bez zlohenrawniosku o zarejestrowaniezakladupodlegaj4 karze pienigZnej.

W celu uzyskania szczeg6lov,rychinformacjr nale?y sig zglosii do wlaSciwej terenowo Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
IT

W zal1czeniu:
l. Wair llniosku o wpis zukladu do rejestruzakladdw podlegaiqcych urzgdowej kontroliorgandw Pafistwowej
Inspekcji Sanitarnej.

WNIOSEK
O WPIS ZAK+-ADU DO REJESTRUZAKLADOW PODLEGAJACYCHURZ4DOWEJ KONTROLI
ORGANOW PANSTWOWEJINSPEKCJI SANITARNEJ

(miejscowoSi,data)

Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bielsku Podlaskim
Na podstawieart.64ust. I ustawyz dnia25 sierpnia
jednolityDz. U. z 2010r.Nr 136 poz.914, poin.,,
85212004ParlamentuEuropejskiegoi Rady z dnit
spoLlrwczych
(Dz. Urz.UE L 139z 30.04.2004.
str.1:I
str.319):
(imig, nazwiskoI nazwa wnioskodawcv')

( adres/siedzibawnioskodawcy
wg KRS lub EDG,lub numeruidentyfikacyjn"go
anvfin yir

(PESEL'r/numeridentyfikacji podatkowejNIp)

wnosi o wpis do rejestru zaklad6w

(naletywymienidodrgbnierrazwi siedziby
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Krajowym RejestrzeS4dowym(KRS) lub EwidencjiDzialalnol.i CorpoOurczej
(EDG);L-v
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RodzajZywno5cibgd4cejprzedmiotemprodukcji lub obrotus):

(pieczg( i podpisywnioskodawcy Iub osoby reprezentuj4cej
wnioskodawce)

Zalacznlkido wniosku o'
Aktualny odpis z Krajowego RejestruS4dowego
Kopia zenvolenia na pobyt rezydentadtrugoterminowegoWE
Zalwiadczenie o wnisie do Ew dencji DzialalnoSciGospodarczej
Za(;wiadczenie
o wpisie do Ewidencji GospodarstwRolnych - dotyczy
dzialalnoSciw zakresiedostawbezpoSrednich
W ykaz trz4dzefi dystrybucyjnych
ObjaSnienia:
1) Wypelniaj4producencirolni objgci ewidencj4gospodarstwrolnych na podstawieustawy zdnia 18 grudnia
2003r.o krajowymsystemieewidencjiproducent6w,ewidencjigospodarstwrolnych oraz ewidencjiwniosk6wo
przyznanieplatnoSci( Dz.U. z 2004r. Nr 10, poz. 76, z p62n. zm.), ktorzy posiadaj4numer identyfikacyjny
nadany przez Agencje Restrukturyzacjii Modernizacji Rolnictwa. W imieniu pozostalychpodmiot6w
dziaLaj4cychna rynku spozywczym prowadz4cychdzialalnoSdw zakresie produkcji lub obrotu zywnoSci4
podlegaj4cych
urzgdowejkontroli Paflstwowejlnspekcji Sanitarnejwystgpuj4z wnioskiem organy lub osoby
reprezentuj4cepodmiot zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru S4dowego(KRS) lub z zaiwiadczeniemz
(EDG).
EwidencjiDzialalnoSci
Gospodarczej
2) Wypelniasig w przypadkuosobyftzycznej.W przypadkugdy osobienie nadanotego numeru,nale?ywpisa6
serip i numer paszportualbo numer identyfikacyjnyinnego dokumentu,na podstawiekt6rego moZliwejest
ustaleniedanychosobowych.
3) NaleZywpisai zakladypodmiotr"rdzialaj4cego
na rynku spozywczympodlegaj4cewlaSciwoSci
paristwowego
powiatowegoinspektorasanitarnego,do kt6rego jest skladany wniosek. Jezeli podrniot posiada zaklady
produkuj4celub wprowadzaj1ce
do obrotu2ywnoS6podlegaj4ce
wlaSciwo6ci
r62nycl'tpafistwowychpowiatowych
inspektor6wsanitarnych,naleZyzlo7y(,odrgbnewnioski do kazdegowlaSciwegoze wzglgdu na siedzibgzakladu
paflstwowego
powiatowegoinspektorasanitamego.
Jezelipodmiotprodukujelub wprowadzado obrotuzywnoSd
z obiektdw lub urz7dzeriruchomych lub tymczasowych,wla6ciwo56paflstwowegopowiatowegoinspektora
jest okreSlana
sanitarnego
przezzaklad.
wedhlgmiejscaprowadzenia
dzialalnoSci
4) Natezywymieni6wszystkierodzajedzialalnoSci
w zakresieprodukcjilub obrotuzgodniez Polsk4Klasyfikacj4
(PKD) okreSlonew KrajorvymRejestrzeS4dowyrn(KRS) lub EwidencjiDzialalnoSciGospodarczej
DzialalnoSci
(EDG). Producenci rolni prowadz4cy dzialalnoSi w zakresie dostaw bezpoSrednichwpisuj4 okre5lenie
,,Dzialalnoi(,w zakresiedostaw bezpoSrednich".
5) Nalezy wymienii rodzaje zywnoSciprodukowanejprzez zaklad,a jezeli wnioskiem objgtychjest kilka
zaklad6w produkuj4cychro2ne rodzaje zywnoSci, nale|y je wymieni6 dla kazdego zakladu we wniosku lub
dodatkowow formie zal4cznikowdo wniosku.
Zaktady prowadz4cedzialalno5dgospodarcz4w zakresiepoSrednictwa
w sprzedtzyzywnoSci,,na odlegloS6"
(sprzeda?ywysylkowej lub sprzedazyprzez Internet)wpisuj4 wlaSciwy rodzaj i spos6b sprzeda|yz podaniem
adresue-maili stronyinternetowejw przypadkutej formy dzialalnoSci
gospodarczej.
(, wlaSciwe.
6) Zaznaczy
JakozalEcznikido wniosku, zgodniez art.64ust 3 ustawyz dnia25 sierpnia2006r. o bezpieczehstwie
ZywnoSci
i Zywienia,nale?y dolqczy(,:
1) aktualnyodpisz KrajowegoRejestruS4dowego;
2) zaiwiadczenie
o wpisiedo EwidencjiDzialalnoSci
Gospodarczej;
3) kopig zezwolenia na pobyt rezydentadlugoterminowegoWE udzielonego przez inne pafstwo
czlonkowskieUnii Europejskiej w przypadku, gdy wnioskodawcabgd4cy cudzoziemcem,w rozumieniu
przepis6wo cudzoziemcach,
zamierzaprowadziidzialalnoSigospodarcz4
zgodniez obowiqznjqcymi
przepisami
krajowymi,lub
4) za|wiadczenie
o wpisie do ewidencjigospodarstw
rolnych,w rozumienir-r
przepis6wo krajowymsystemie
ewidencjiproducent6w,ewidencjigospodarstw
rolnychoraz ewidencjiwniosk6w o przyznanieplatnoSci,wrazz
nadanym numerem identyfikacyjnym - w odniesieniu do podmiot6w prowadzqcychdzialalnoS6w zakresie
dostawbezpoSrednich;
5) wykaz urzqdzehdystrybucyjnychobejmujEcytyp urz1dzenia,nazw1producenta,rok produkcji
- w odniesieniudo podmiot6wprowadz4cych
oraz datguruchomienia
obr6tzywnoSci4ztychurzqdzeh.

