
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania 

środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków. 

 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455); 

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 

672 ze zm.); 

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) 

 

Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów                      

o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców 

wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków. 

Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące 

dane: 

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu              

i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 

jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer 

posiada; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

5) określenie zakresu wykonywanej działalności; 

6) wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania 

tych środków; 

7) wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca 

prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub 

konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki; 

8) dane osoby do kontaktów z Wojewódzkim Inspektorem; 

9) datę i podpis wnioskodawcy. 

Do wniosku przedsiębiorca dołącza oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, że: 

- dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność                 

w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych 

środków są kompletne i zgodne z prawdą; 

- znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie wprowadzania 

środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z 

dnia                  8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455)”. 

 

Oświadczenie powinno również zawierać: 

- firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia                   

i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu środkami ochrony 

roślin, jest obowiązany: 

1. Zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy: 

http://www.piorin.gov.pl/gfx/piorin/userfiles/_shared/wiorin_kielce/wniosek_o_wpis_do_rejestru.doc
http://www.piorin.gov.pl/gfx/piorin/userfiles/_shared/wiorin_kielce/formularze/oswiadczenie.doc


a) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin;  

b) udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji dotyczących 

zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony roślin oraz dotyczących 

prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania.  

2. Przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z innych 

powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu. 

3. Realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania przez co najmniej 5 lat, 

dokumentacji dotyczącej produkowanych, wwożonych, wywożonych, przechowywanych                    

i wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin. 

4. W przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu przepisów                     

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

przez produkt niebezpieczny, dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie 

zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie 

osoby: pełnoletnie, posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki 

ochrony roślin, określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin.  

 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 

wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków podlega opłacie skarbowej, wynoszącej 1135,00 zł. 

 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kielce: 

 

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 

 

Stosownie do art. 6 ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej                     

od dokonania czynności urzędowej, powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie wpisu                

do przedmiotowego rejestru. 
 


