WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN
i NASIENNICTWA w OLSZTYNIE
TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu
lub konfekcjonowania tych środków.
Komórka
organizacyjna

Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Tel.

tel. 660 762 958; 537 857 089

Podstawa prawna

1. Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2097)
2. Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 162)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn.zm.)

Wymagane
dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących
działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub
konfekcjonowania tych środków zawiera następujące dane:
- imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce
zamieszkania;
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki
numer posiada;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
- określenie zakresu wykonywanej działalności;
- wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub
konfekcjonowania tych środków;
- wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli
przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te
środki;
- datę i podpis wnioskodawcy.
Oświadczenie o następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących
działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub
konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych
środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2097)”.
3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
4. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika wraz
z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Miejsce
składania
dokumentów

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn,
2. Oddziały WIORiN właściwe ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia
działalności przedsiębiorcy (adresy podane na stronie internetowej WIORiN
Olsztyn).

Dział Ochrony Roślin i Nawozów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
Stanowisko właściwe
i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn
do załatwienia
PRACOWNIK: Upoważnieni pracownicy WIORiN w Olsztynie
sprawy
NADZÓR: Kierownik Katarzyna Dębowska
NUMER POKOJU: 20 lub 19
NUMER TELEFONU: 660 762 958; 537 857 089
E-MAIL: dorit-olsztyn@piorin.gov.pl
GODZINY URZĘDOWANIA: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku
Opis działania

Termin załatwienia
sprawy

1. Przyjęcie i sprawdzenie wniosku oraz towarzyszącej dokumentacji.
2. Rejestracja przedsiębiorcy w systemie informatycznym i nadanie numeru
rejestracyjnego.
3. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej
przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków
ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
4. Przekazanie zaświadczenia wnioskodawcy pocztą za potwierdzeniem odbioru lub
bezpośrednio.
Wojewódzki Inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jest
obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia
wpływu do niego wniosku o wpis wraz z załącznikami.
Jeżeli Wojewódzki Inspektor prowadzący rejestr, nie dokona wpisu w terminie 7 dni,
a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć
działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał
przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni
od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty

Tryb odwołania

Uwagi

1. Za dokonanie wpisu do rejestru – 1.135,00 zł
2. Za rozszerzenie zakresu działalności (zakresem jest wprowadzanie środków
ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowanie tych środków) – 567,50 zł
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.,
nr rachunku bankowego 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
z podaniem przedmiotu, od którego dokonuje się opłaty skarbowej.
Wydział Podatków i Opłat.
Urząd Miasta Olsztyn, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn.
Od wydanej decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru działalności regulowanej
przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Warszawie za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu
środkami ochrony roślin, jest obowiązany:
1) zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu
nabywcy posiadały zgodne z prawem kwalifikacje;
2) udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji
dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków ochrony
roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania, przy czym
w przypadku zbywania środków ochrony roślin użytkownikowi nieprofesjonalnemu
– podstawowych informacji dotyczących w szczególności:
– zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z uwzględnieniem
różnych sposobów narażenia na kontakt z tymi środkami,
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– właściwego przechowywania tych środków,
– właściwego stosowania tych środków,
– właściwego postępowania z resztkami tych środków,
– sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony
roślin;
3) w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany
w pkt 1, zapewnić możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą odpowiednie
kwalifikacje, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony roślin, na jego
żądanie, informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem nabywanych
środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu;
4) przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub
z innych powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym miejscu;
5) realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
w taki sposób, aby z wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin
ostatecznemu nabywcy umożliwiać określenie numeru partii i daty produkcji
nabywanych i zbywanych środków ochrony roślin;
6) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość umieszczać w ofercie
zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać
jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób
nabywających środki ochrony roślin;
Konfekcjonowanie środków ochrony roślin jest prowadzone zgodnie
z wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony
roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem numeru
partii oraz daty produkcji środka ochrony roślin nadanych przez producenta tego
środka ochrony roślin.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, przedsiębiorca jest
obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze, w terminie 14 dni
od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
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