
Procedury: Wpis do „Rejestru przedsiębiorców” 

 

 

Nazwa wydawanego dokumentu: 

Decyzja w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

 

Podstawa prawna wpisu do rejestru: 

- art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 621 

ze zm.) 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2008 r. Nr 133 poz. 849 ze zm.) organem prowadzącym rejestr „rejestr przedsiębiorców” jest 

wojewódzki inspektor. 

Zgodnie z art.13 ust. 1 decyzję w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, na wniosek 

zainteresowanego podmiotu, wydaje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu z zastrzeżeniem podmiotów wprowadzających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub podmioty z państw trzecich i 

niemających miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których 

w/w decyzję wydaje wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu. 

 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wpis do „Rejestru przedsiębiorców” zawierający następujące dane: 

 imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres; 

 określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów,  

 rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności; 

 imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem; 

 numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców są obowiązane do: 

1. podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych; 

2. prowadzenia obserwacji występowania organizmów szkodliwych w sposób i w terminach 

uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem; 

3. prowadzenia, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem, ewidencji uprawianych, 

produkowanych, nabywanych, zbywanych, przechowywanych lub przemieszczanych roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów, umożliwiającej stwierdzenie ich pochodzenia; 

4. przechowywania, przez okres co najmniej roku, dokumentów dotyczących zbycia albo 

nabycia, przechowywania lub przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

oraz paszportów roślin; 



5. sporządzania i aktualizowania planu rozmieszczenia poszczególnych upraw, miejsc produkcji 

lub miejsc składowania i przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w 

sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem; 

a. zawiadamiania wojewódzkiego inspektora o zmianach danych podlegających 

wpisowi, zaistniałych po dniu wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców; 

6. spełnienia wymogów określonych w przepisach o nasiennictwie. 

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 

225, poz. 1635 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o 

dokonanie wpisu do „Rejestru przedsiębiorców” 

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie skarbowej, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Organ prowadzący Rejestr przedsiębiorców jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do tego 

rejestru bez zbędnej zwłoki. 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk 

lub Oddział WIORiN, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności 

przedsiębiorcy (adresy oddziałów dostępne na stronie internetowej WIORiN Gdańsk pod adresem 

iorin.gda.pll). 

Komórka organizacyjna w WIORiN Gdańsk do załatwienia sprawy: 

Dział Nadzoru Fitosanitarnego WIORiN Gdańsk, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk, parter pokój nr 9, 

numer telefonu: 058 / 302-36-35 w. 21 lub 22, numer fax: 058 / 303 11 10 e-mail:dnf-

gdansk@piorin.gov.pl Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30  

 

Tryb odwoławczy: 

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Warszawie za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 


