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Dział:

Ochrony Roślin i Nawozów

Sprawa:

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych
środków

Podstawa prawna:
1. Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Dz. U. z 2020 r. poz.
2097).
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców.
Dane we wniosku muszą być zgodne z Centralną Ewidencją i Informacją
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2. Oświadczenie przedsiębiorcy.
3. Oryginał dowodu opłaty skarbowej.
Wniosek i oświadczenie znajdują się na stronie http://bip.piorin.gov.pl/wiorin/slaskie/
w zakładce „Formularze” (Dział Ochrony Roślin i Nawozów).

Opłaty:
Opłata za wpis do rejestru: 1 135,00 zł
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Katowice Bank PKO BP S.A.
nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
z dopiskiem: „opłata od wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków”.

Uwaga!
W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników uiszcza oddzielnie opłatę 1 135,00 zł
Jednostki organizacyjne Inspektoratu odpowiedzialne za załatwienie sprawy:

1. Oddział WIORiN w Katowicach- zgodnie z siedzibą przedsiębiorcy.
Na stronie http://bip.piorin.gov.pl/wiorin/slaskie/ w zakładce „Struktura
organizacyjna” – „Oddziały” znajduje się wykaz powiatów obsługiwanych przez dany
Oddział.
2. Dział Ochrony Roślin i Nawozów w Katowicach
Termin załatwienia: 7 dni
Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy: Przesłanie pocztą.

ZMIANA DANYCH PRZEDSIĘBIORCY
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia (art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097).
2. Wydanie ponownego zaświadczenia: 17 zł
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Katowice Bank PKO BP
S.A. nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
z dopiskiem: „opłata za wydanie zaświadczenia z zakresu wprowadzania do obrotu
i/ lub konfekcjonowania środków ochrony roślin”
Uwaga!
W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników uiszcza oddzielnie opłatę 17 zł.
3. Opłata od zmiany zakresu działalności: 567,50 zł
Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Katowice Bank PKO BP
S.A. nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
z dopiskiem: „opłata od zmiany zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania
tych środków”.
Uwaga!
W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników uiszcza oddzielnie opłatę.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie wprowadzania środków
ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków:
1. Zapewnić, aby osoba sprzedająca środki ochrony roślin posiadała aktualne szkolenie
w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.
Rejestr przedsiębiorców/ podmiotów prowadzących szkolenia z zakresu środków
ochrony roślin znajduje się na stronie http://bip.piorin.gov.pl/sl-rejestry/
2. Udzielać informacji o prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu środków ochrony
roślin oraz o zagrożeniach związanych ze środkami ochrony roślin.
3. Środki ochrony roślin: przeterminowane, po upływie terminu ważności zezwolenia lub
inne nieprzeznaczone do sprzedaży przechowywać w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym miejscu.
4. Prowadzić i przechowywać dokumentację, o której mowa w art. 67 ust. 1
rozporządzenia nr 1107/2009 oraz w art. 25 ust. 3 pkt 4 ustawy o środkach ochrony
roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) w taki sposób, aby umożliwiać określenie numeru
partii i daty produkcji nabywanych i zbywanych środków ochrony roślin. Wyjątkiem
jest zbywanie środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy.
5. Konfekcjonować środki ochrony roślin zgodnie z wymaganiami określonymi
w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka do obrotu albo pozwoleniu na handel
równoległy, z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji środka ochrony
roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin.
6. Powyższy przepis nie dotyczy konfekcjonowania środków ochrony roślin
przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w państwie trzecim.

Inne informacje:
Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest:
1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
przedsiębiorcy albo
2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia

działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, do
którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, w przypadku przedsiębiorcy
z państwa członkowskiego, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo świadczącego usługi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

