
Pieczęć  wpływu wniosku 
 

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA 

 
w ………………………………………… 

 
ZGŁOSZENIE ZAMIARU PROWADZENIA OBROTU MATERIAŁEM 

SZKÓŁKARSKIM, MATERIAŁEM ROZMNOŻENIOWYM LUB MATERIAŁEM 
NASADZENIOWYM ROŚLIN WARZYWNYCH I OZDOBNYCH ORAZ 

SADZONKAMI WINOROŚLI 
 

EWIDENCJA  DOSTAWCÓW  
 

 

 AKTUALIZACJA WPISU  * 

(w puste pola należy wpisać numer w  
ewidencji nadany przez WIORiN w Olsztynie) 

* zaznaczyć w przypadku aktualizacji danych w ewidencji  
 

I.Dane zgłaszającego – imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa oraz adres i 
siedziba dostawcy, z tym, że w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania 
działalności, jeśli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby; 
 

Imię i nazwisko, nazwa 

Miejscowość: Ulica: Nr domu/lokalu: 

Województwo: Poczta:  Kod Pocztowy: 

Powiat: Telefon kontaktowy/Faks: 

Gmina:  e – mail:  

 

II. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) o ile dostawca ma obowiązek posługiwania się tym numerem na 
podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

 
 

 
III. Rodzaj działalności oraz grupy roślin uprawnych 

Lp. Grupy  roślin uprawnych 
       Rodzaj działalności 

wytwarzanie   obrót 

1. 

Główne rodzaje lub gatunki materiału szkółkarskiego objęte 
działalnością (ZAZNACZYĆ): 
 

 Malus Mill. (jabłoń)  

 Pyrus L. (grusza)       

 Prunus L. (brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, 

wiśnia)  

 Juglans regia L. (orzech włoski)  

 Corylus avellana L. (leszczyna pospolita)  

 Rubus L. (malina, jeżyna)  

 Ribes L. (porzeczka, agrest)  

 Cydonia oblonga Mill. (pigwa pospolita)  

 Fragaria L. (truskawka, poziomka)  

 Vaccinum L. (borówka, żurawina)  

 Vitis spp. (winorośl)  

 Inne  
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 

       



2. Materiał rozmnożeniowy* lub nasadzeniowy* roślin warzywnych      

3. Materiał rozmnożeniowy* lub nasadzeniowy* roślin ozdobnych       

4. Sadzonki winorośli       
 

 niepotrzebne skreślić 
 

 
IV. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW Z WOJEWÓDZIM INSPEKTOREM 
 

 

 

 

V. Data i podpis dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy 

 
…………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

 
…………………………………………………………………………………… 

Podpis   
 

 

 

 

*Oświadczenie – podpisać w przypadku dostawców materiału szkółkarskiego kategorii  elitarny i kategorii 

kwalifikowany, którzy będą dokonywać  pobierania prób, oceny cech zewnętrznych, oceny tożsamości i czystości 

odmianowej wytwarzanego przez siebie materiału oraz pobierania prób gleby i podłoża, w których jest 

wytwarzany ten materiał 

 

 

Oświadczam*, że będę dokonywać: 

pobierania prób materiału szkółkarskiego do oceny laboratoryjnej, 

prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany ten materiał, 

oceny cech zewnętrznych, oceny tożsamości i czystości odmianowej - wytwarzanego przez siebie 

materiału. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

                                                                                                     Podpis 


