
  

 
 

Podstawa prawna 

1. Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin     

( Dz. U. z 2020 r. poz. 2097 z póżn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z  2022 r.  poz.2142 z późn. 

zm.). 

Wymagane 

dokumenty 

1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, 

prowadzących  działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej  sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin zawierający następujące dane:  

- nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu; 

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

- wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 

roślin, którego sprawność techniczna będzie potwierdzana: 

 opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe, 

 opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze, 

 opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na  pojazdach 

kolejowych, 

 sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na 

pojazdach kolejowych, inny niż opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową 

montowane na pojazdach kolejowych, zwany „innym sprzętem kolejowym”, 

 urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe, zwane  

,,zaprawiarkami do nasion”, 

 instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku 

lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, zwane ,,opryskiwaczami 

szklarniowymi”, 

 samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania środków 

ochrony roślin  w formie granulatu, 

 sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, 

niewymieniony w § 2 pkt 1 lit. a-e rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności 

technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 760), inny niż  opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego 

pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, zwany ,,pozostałym sprzętem do 

stosowania środków ochrony roślin”,  

 sprzęt agrolotniczy; 

- datę i podpis wnioskodawcy. 

2. Oświadczenie o następującej treści: 

„Oświadczam, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie 

potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U.                

z 2020 r. poz. 2097 z późn. zm.)”.  

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. 

4. Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika wraz z potwierdzeniem          

  WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII  IINNSSPPEEKKTTOORRAATT  OOCCHHRROONNYY  RROOŚŚLLIINN  
ii  NNAASSIIEENNNNIICCTTWWAA  ww  OOLLSSZZTTYYNNIIEE  

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących 
działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. 
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uiszczenie opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.  

Miejsce składania 

dokumentów 

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 

11A, 10-444 Olsztyn; 

2. Oddziały WIORiN właściwe ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia 

działalności przedsiębiorcy (adresy podane na stronie internetowej WIORiN Olsztyn:  

www.piorin. gov.pl/olsztyn). 

Stanowisko właściwe  

do załatwienia 

sprawy 

Dział Ochrony Roślin i Nawozów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin                                       

i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn 

PRACOWNIK: Upoważnieni pracownicy WIORiN w Olsztynie 

NADZÓR: Kierownik Regina Walas-Panuchno 

NUMER POKOJU: 19 

NUMER TELEFONU: 885 593 610;  885 593 611 

E-MAIL: dorit-olsztyn@piorin.gov.pl 

GODZINY URZĘDOWANIA: 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku 

Opis  działania 1. Przyjęcie i sprawdzenie wniosku oraz towarzyszącej dokumentacji. 

2. Rejestracja podmiotu w systemie informatycznym i nadanie numeru rejestracyjnego. 

3. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, 

prowadzących  działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony . 

4. Przekazanie zaświadczenia wnioskodawcy pocztą za potwierdzeniem odbioru lub 

bezpośrednio. 

Opłaty 1. Za dokonanie wpisu do rejestru                -        220,00 zł                                 

2. Za rozszerzenie zakresu działalności         -        110,00 zł   

na konto Urzędu Miasta Olsztyn Wydział Podatków i Opłat, numer rachunku bankowego dla 

opłaty skarbowej: Bank Handlowy SA 

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-

101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat z podaniem przedmiotu, od którego dokonuje się 

opłaty skarbowej. 

Uwagi Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej  sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać następujące 

warunki: 

- zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie 

badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 

roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, 

- zapewnić prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej 

przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie badań sprawności technicznej 

sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

- prowadzić badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, zgodnie                

z metodyką takich badań, 

- dokumentować działania związane z prowadzeniem badań sprawności technicznej 

sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia 

jego sprawności technicznej; jeżeli posiadaczem tego sprzętu jest osoba fizyczna, 

dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe posiadacza tego sprzętu: 

imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w przypadku posiadacza tego sprzętu, 

nieposiadającego obywatelstwa polskiego, 

- przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o sprzęcie przeznaczonym do 

stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej,                  

w tym dane osobowe posiadacza tego sprzętu,  o których mowa wyżej,  

- udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania  środków ochrony roślin w celu potwierdzenia jego 

http://www.piorin/


sprawności technicznej, na  żądanie wojewódzkiego inspektora, 

- wydawać posiadaczowi sprzętu przeznaczonego do stosowania  środków ochrony roślin, 

który został poddany badaniom w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, 

dokument potwierdzający przeprowadzenie tych badań oraz umieszczać na tym 

sprzęcie, jeżeli jego sprawność techniczna została potwierdzona, znak kontrolny 

zawierający indywidualny numer. 

 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony  wpisany do rejestru, o którym mowa wyżej, 

jest obowiązany informować na piśmie wojewódzkiego inspektora o: 

1) zmianie danych podlegających wpisowi do tego rejestru w terminie 14 dni od dnia 

zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych; 

2)  zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na potwierdzaniu sprawności 

technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w terminie 

14 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. 

 

 

 


