CZĘŚĆ B wniosku: wypełnić jeśli dotyczy
 ZGŁOSZENIE ZAMIARU PROWADZENIA OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM ROŚLIN ROLNICZYCH
I WARZYWNYCH (B1, B2), MATERIAŁEM SZKÓŁKARSKIM, MATERIAŁEM ROZMNOŻENIOWYM
I NASADZENIOWYM ROŚLIN WARZYWNYCH I OZDOBNYCH ORAZ SADZONKAMI WINOROŚLI (B3),
LUB/I
 OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE WYDAWANIA ETYKIET URZĘDOWYCH,
LUB/I
 OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE WYPEŁNIANIA ETYKIET URZĘDOWYCH

WSKAZANIE RODZAJU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI (grup roślin uprawnych)

 B1 - Ewidencja przedsiębiorców

wytwarzanie i obrót własnym
materiałem siewnym roślin
rolniczych i warzywnych


 B2 - Ewidencja rolników

obrót zakupionym
materiałem siewnym roślin
rolniczych
i warzywnych



wytwarzanie i obrót własnym
materiałem siewnym roślin
rolniczych i warzywnych



 B3 - Ewidencja dostawców

Wypełnić, jeżeli
zaznaczono pole

B1

wytwarzanie i obrót własnym
materiałem szkółkarskim,
rozmnożeniowym lub
nasadzeniowym roślin
warzywnych i ozdobnych,
sadzonkami winorośli

obrót zakupionym
materiałem szkółkarskim,
rozmnożeniowym
lub nasadzeniowym roślin
warzywnych i ozdobnych,
sadzonkami winorośli





WSKAZANIE RODZAJU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI (grup roślin uprawnych)

 Ewidencja przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym

rolnicze

warzywne

Wytwarzanie i obrót własnym materiałem siewnym





Sprzedaż hurtowa zakupionego materiału siewnego





Sprzedaż detaliczna zakupionego materiału siewnego dla profesjonalnych
odbiorców





WSKAZANIE MIEJSC PROWADZENIA OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM
1.

2.

3.
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA W TRAKCIE
PRZEPROWADZANIA KONTROLI PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
Imię i nazwisko

Nr telefonu, e-mail (informacja nieobowiązkowa)

Wypełnić, jeżeli
zaznaczono pole

B2

WSKAZANIE RODZAJU WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI (grup roślin uprawnych)

 Ewidencja rolników (wskazać grupy roślin uprawnych)
 rośliny zbożowe

 burak

 rośliny oleiste i włókniste

 ziemniak

 rośliny pastewne

 rośliny warzywne

 inne gatunki ………………………………………….
Wypełnić, jeżeli
zaznaczono pole

WSKAZANIE RODZAJÓW/GATUNKÓW OBJĘTYCH
WYKONYWANĄ DZIAŁANOŚCIĄ

B3
 Ewidencja dostawców

1. Materiał szkółkarski (główne rodzaje/gatunki uprawne)
Malus Mill. (jabłoń)



Pyrus L. (grusza)



Prunus L. (brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia)



Juglans regia L. (orzech włoski)



Corylus avellana L. (leszczyna pospolita)



Rubus L. (malina, jeżyna)



Ribes L. (porzeczka, agrest)



Cydonia oblonga Mill. (pigwa pospolita)



Fragaria L. (truskawka, poziomka)



Vaccinium L. (borówka, żurawina)



inne gatunki (wymienić) ……………………………………...
…………………………………………………………….…..



2. Sadzonki winorośli



3. Materiał rozmnożeniowy lub nasadzeniowy roślin
warzywnych
4. Materiał rozmnożeniowy lub nasadzeniowy roślin
ozdobnych (w tym nasiona)
Wypełnić, jeżeli
zaznaczono pole

B3




OŚWIADCZENIE DOSTAWCY WYTWARZAJĄCEGO MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI

Oświadczam, że w odniesieniu do wytwarzanego przez siebie materiału szkółkarskiego kategorii elitarny
i kwalifikowany będę dokonywać:
 pobierania prób materiału szkółkarskiego
 oceny cech zewnętrznych

 oceny tożsamości i czystości odmianowej
 pobierania prób gleby i/lub podłoża, w których ten
materiał jest wytwarzany

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

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE WYDAWANIA ETYKIET URZĘDOWYCH
w celu uzyskania upoważnienia
Numer wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców
P

L

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z wojewódzkim inspektorem (wpisać dane jeżeli są inne niż
w Części II wniosku ”Dane kontaktowe”
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Dotyczy zamiaru wydawania przez podmiot etykiet dla:
 materiału szkółkarskiego, sadzonek winorośli
 materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
(W przypadku zamiaru wydawania etykiet urzędowych będących równocześnie paszportem roślin należy uzyskać
również upoważnienie wojewódzkiego inspektora do wydawania paszportów roślin – art. 66 ust. 2 pkt. C(i)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 i wypełnić Część A wniosku)
ZAŁĄCZNIKI KONIECZNE W CELU UZYSKANIA UPOWAŻNIENIA DO WYDAWANIA ETYKIET
URZĘDOWYCH zgodnie z art.98 ust. 5, art. 103 ust. 6 ustawy o nasiennictwie
 wzory etykiet…………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE WYPEŁNIANIA ETYKIET URZĘDOWYCH
Numer wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców
P

L

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z wojewódzkim inspektorem (wpisać dane jeżeli są inne niż
w Części II wniosku „Dane kontaktowe”
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Dotyczy zamiaru wypełniania przez podmiot etykiet dla:
 materiału szkółkarskiego, sadzonek winorośli
 materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
Udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych podlega opłacie zgodnie z art.115 ust. 1 pkt 6
ustawy o nasiennictwie
ADRES MIEJSC WYKONYWANIA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU UPOWAŻNIENIA
DO WYDAWANIA LUB WYPEŁNIANIA ETYKIET URZĘDOWYCH
należy podać adres miejsc wydawania etykiet urzędowych albo wypełniania etykiet urzędowych, inne/dodatkowe niż
te, które zostały wskazane w Części I „Dane wnioskodawcy”

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY/ZGŁASZAJĄCEGO

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

…………………………………………………......
Czytelny podpis wnioskodawcy/zgłaszającego

