
Procedura ubiegania się o wpis do rejestru przedsiębiorców 
 

 

Obowiązkowi uzyskania wpisu do „Rejestru przedsiębiorców” na podstawie art. 12 ustawy z 
dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin – Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. 
zmianami podlegają: 
 

1) podmioty prowadzące uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, 
sortowanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie 
podatne na porażenia przez organizmy kwarantannowe, 

 
2) podmioty dokonujące wprowadzania lub przemieszczania (importerzy, dystrybutorzy) 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na 
porażenia przez organizmy kwarantannowe. 

 
Szczegółowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których 

uprawianie, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, przemieszczanie  
lub wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga rejestracji opublikowany 
został w Załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 
2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów 
kwarantannowych (Dz. U. nr 46, poz. 272 ze zm.) oraz innych rozporządzeń Ministra  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania organizmów regulowanych min.;  

 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.06.2004r (Dz.U. 
nr 144  poz.  1526 ze zm).- w  sprawie wymagań  dla roślin, produktów  roślinnych 
i przedmiotów wprowadzających na terytorium Rzeczypospolistej Polskiej 
i przemieszczanych na jej terytorium  w  celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu  się 
Phytophthora ramorum,         

 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.11.2007r (Dz.U. 
nr 233 poz. 1715)- w sprawie  szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu 
i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata,   

 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2009r (Dz.U.  
nr 107 poz. 892 ze zm.)- w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub 
przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez  
Bursaphelenchus xylophilus przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Przepisy prawa (załącznik nr 7 ww. rozporządzenia) określają przypadki, w których 
podmioty są zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców pod warunkiem, że 
nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. W tej grupie znajdują się 
m. in. producenci niewielkiej ilości ziemniaków, innych niż sadzeniaki, przeznaczonych w 
całości na ich własne, niezarobkowe potrzeby oraz producenci i dystrybutorzy określonego 
materiału roślinnego, którzy prowadzą produkcję i sprzedaż wyłącznie dla nieprofesjonalnych 
odbiorców na rynku lokalnym, w obrębie tego samego powiatu. W przypadku, gdy 
odbiorcami tych materiałów roślinnych są podmioty zajmujące się zawodowo produkcją 
roślinną lub obrotem, producenci tacy bezwzględnie podlegają rejestracji. 

 

Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców jest wojewódzki inspektor właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu. 

 

I. WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 
 
Aby uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców należy złożyć do wojewódzkiego inspektora : 
wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców zawierający następujące dane:  

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres,  
numer identyfikacji podatkowej (NIP), 



określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, 
produktów roślinnych lub przedmiotów,  
rodzaj i podmiot prowadzonej działalności,  
imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim 
inspektorem, 

 

 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl/gorzow-wlkp 
(Załatwianie spraw-Druki, Dział Nadzoru Fitosanitarnego: Wniosek o wpis do rejestru 
przedsiębiorców). 
 

II. OPŁATA SKARBOWA 

 

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, składany przez przedsiębiorcę oraz 
dokonanie wpisu do rejestru nie podlegają opłacie skarbowej. 

 
2. Opłacie skarbowej w kwocie 10,-zł podlega natomiast wydanie decyzji o wpisie do rejestru 

przedsiębiorców. 
 

3. Podmiot wnosi opłatę skarbową 10,-zł na adres i numer rachunku bankowego 
 

Urząd Miasta w Gorzowie 
Wlkp. ul. Sikorskiego 3/4 

Numer konta  44102054020000030203256575 

 

(podstawa prawna: Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, część I - Dokonanie czynności 
urzędowej, pkt 53).  
Dowód zapłaty opłaty skarbowej przedsiębiorca dostarcza razem z wnioskiem lub nie 
później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty. 
 

1. W sprawach związanych z wydawaniem decyzji o wpisie do rejestru przedsiębiorców, w 
tym rozpatrywanie wniosku o dokonanie wpisu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr  
98, poz.1071 z późn. zmianami). 

 
2. Wniosek o wpis do rejestru powinien być prawidłowo wypełniony i podpisany przez 

wnioskodawcę. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach 
prawa, to zgodnie z art. 64 § 2 kpa, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w 
terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 
wniosku bez rozpoznania. 

 

III.WYKREŚLENIE Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w art. 14 ust.1 ustawy o 
ochronie roślin wojewódzki inspektor może:  
1) nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w oznaczonym terminie, 

lub  
2) w drodze decyzji wykreślić ten podmiot z rejestru przedsiębiorców, w zakresie 
działalności, co do której stwierdzono niedopełnienie obowiązków lub uchybienia. 
 

 

Podmiot, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców, może ponownie wystąpić z 
wnioskiem o wpis do tego rejestru w zakresie działalności, co do której stwierdzono 
niedopełnienie obowiązków lub uchybienia, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy 
od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru. 



IV. INNE ZMIANY WE WPISIE DO REJESTRU 

 

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców jest obowiązany min. do zawiadamiania 
wojewódzkiego inspektora o zmianach danych podlegających wpisowi, zaistniałych po dniu 
wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców.  
Zgłoszenie i dokonanie zmiany we wpisie do rejestru nie podlega opłacie skarbowej. 
Opłacie skarbowej w kwocie 10,-zł podlega natomiast wydanie decyzji zmieniającej. 
 

 

V. SANKCJE KARNE 

 

Podmioty, które wprowadzają lub przemieszczają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie 
przez organizmy kwarantannowe, bez wpisu do rejestru przedsiębiorców podlegają opłacie 
sankcyjnej w wysokości 2270 zł. ( art. 108 ust .1 pkt 3 ustawy o ochronie roślin). 


