
CZĘŚĆ A wniosku: wypełnić jeśli dotyczy 
 

 

 WNIOSEK O WPIS LUB AKTUALIZACJĘ DO URZĘDOWEGO REJESTRU PODMIOTÓW 

PROFESJONALNYCH
 
– wypełnić POLE 1 

 

LUB / I 

 

 OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE WYDAWANIA PASZPORTÓW I INNYCH POŚWIADCZEŃ – wypełnić 

POLE 2 

 

POLE 1
 

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI
 

oświadczenia dotyczące zamiaru prowadzenia działalności, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt. b 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, 

 

 

 UPRAWA, PRODUKCJA, WYTWARZANIE, OBRÓT, MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE, 

SORTOWANIE, PRZEMIESZCZANIE* (* właściwe podkreślić)  

 IMPORT do Unii Europejskiej (w tym do Polski) roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z państw 

trzecich, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne 

 EKSPORT do państw trzecich roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których wymagane jest 

świadectwo fitosanitarne dla eksportu, reeksportu oraz świadectwo przedeksportowe 

 PROWADZENIE sprzedaży roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów poprzez umowy zawierane na 

odległość (np. przez Internet) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi i przekazywanie informacji 

zgodnie z art. 45 lub 55 rozp. 2016/2031 

 WPROWADZANIE roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do stref przygranicznych z państwami 

trzecimi 

 DZIAŁALNOŚĆ dotycząca roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na wyznaczonych obszarach, 

ustalonych po wykryciu organizmu kwarantannowego 

 INNA DZIAŁANOŚĆ, niż wskazane powyżej, wymagające wpisu do urzędowego rejestru podmiotów 

profesjonalnych  

 

……………………………………………………...……………………..………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………………………………. 
(wskazać jaką) 

 

POLE 2 

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI  

wymagających upoważnienia przez Wojewódzkiego Inspektora
 

oświadczenia dotyczące zamiaru prowadzenia działalności, o których mowa w art. 66 ust. 2 pkt. c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031, 

 

 

 WYDAWANIE PASZPORTÓW ROŚLIN w związku z działalnością polegającą na: 

     (W przypadku zamiaru wydawania paszportów roślin będących równocześnie etykietą urzędową należy 

uzyskać również upoważnienie wojewódzkiego inspektora do wypełniania lub wydawania etykiet urzędowych – 

art. 98 ust. 2, art. 103 ust. 6  ustawy o nasiennictwie i wypełnić Część B wniosku) 

 

 WYDAWANIE POŚWIADCZEŃ inne niż oznakowanie DMO  

 

……………………………..…………..………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                   (wskazać jakie) 

 
Wypełnić, 

jeżeli 

zaznaczono 

ADRES NIERUCHOMOŚCI I/LUB UMIEJSCOWIENIE DZIAŁEK
 

w   Należy podać adres(y) nieruchomości będący(e) w posiadaniu podmiotu, inne/dodatkowe niż te, które zostały 

wskazane w Części I wniosku „Dane wnioskodawcy” w których prowadzona jest w całości lub częściowo działalność  



POLE 1 lub 

POLE 2
 

 

wskazana w oświadczeniach ( np. adres/położenie magazynu, przechowalni, szklarni, chłodni, suszarni, punktów obrotu, 

miejsc produkcji związanych z prowadzoną działalnością.) 

 „Umiejscowienie działek” – w tym przypadku można podać przedmiotowe informacje (związane z prowadzoną 

działalnością) ogólne lub bardziej szczegółowe w zależności od potrzeb i sytuacji, np.: 

 ogólna informacja dot. położenia/lokalizacji działek/pól – np. działka X w miejscowości Y, 

 nr geodezyjne działek / pół oraz miejscowość / gminę, w której są położone działki/  pola 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnić, 

jeżeli 

zaznaczono 

POLE 1 
 

TYP TOWARU, RODZINA LUB RODZAJ LUB GATUNEK ROŚLIN, PRODUKTÓW 

ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW
  

Wskazać poniżej lub wypełnić załącznik do wniosku używając nazw łacińskich roślin.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnić, 

jeżeli 

zaznaczono 

POLE 2 

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI  

Wypełnić w przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze wydawania paszportów roślin 

 Wykaz roślin dla których wydawane będą paszporty roślin ze wskazaniem nazw botanicznych (łacińskie) 

rodzin, rodzajów lub gatunków roślin 

 Opis systemów i procedur umożliwiających wypełnienie obowiązku identyfikowalności, o którym mowa w art. 

69 i 70 rozp. 2016/2031 

 Zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia oceny, 

o której mowa w art.87 rozp. 2016/2031  

 

 Inne …………………………………………………………………………………………………………….… 
                                                                                                                                     (wskazać jakie) 

Wypełnić, 

jeżeli 

zaznaczono 

POLE 2
 

INNE OŚWIADCZENIA PODMIOTU 

Wypełnić w przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze wydawania paszportów roślin 

 Oświadczam, że ocenę zdrowotności o której mowa w art.87 rozp. 2016/2031 będzie prowadziła/ł Pani/Pan 

…………………………………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 

…………………………………………………………… 
Miejscowość, data 

…………………………………………………...... 
Czytelny podpis 

 

 


