
 

 

 

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin. Stan na 15.10.2021 r. 
 

Lp. Imię, nazwisko oraz adres i miejsce  zamieszkania 

albo nazwa oraz adres i siedziba przedsiębiorcy, z 

tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna – adres miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej 

NIP Rodzaj sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin 

Numer wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru 

1 Stanisław Grünberg 

Firma Handlowo - Usługowa "Roltest" Stanisław 

Grünberg  

Lipinki 57 

13-334 Łąkorz 

8771289149 - opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne             

polowe 

28/12/4366 01.01.2014 r. 

2 Krzysztof Piotrowski  

Krzysztof Teodor Piotrowski Nasienne 

Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe 

„DZIAŁNAS” ul. Norwida 5/31 

13-200 Działdowo 

5711017196 - opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne 

polowe 

- zaprawiarki do nasion, 

- samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 

przeznaczony do stosowania środków 

ochrony roślin w formie granulatu 

28/03/4844 01.01.2014 r. 

3 Hubert Nagengast 

Objazdowe Badania Opryskiwaczy  PPHU Hubert 

Nagengast 

ul. Przemysłowa 9/39 

11-130 Orneta 

5821095458 - opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne 

polowe, 

- opryskiwacze wyposażone w belkę 

opryskową montowane na pojazdach 

kolejowych, 

- inny sprzęt kolejowy, 

- zaprawiarki do nasion, 

- opryskiwacze szklarniowe, 

- samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 

przeznaczony do stosowania środków 

ochrony roślin w formie granulatu, 

- pozostały sprzęt do stosowania 

środków ochrony roślin 

28/09/4367 01.01.2014 r. 

4 Zbigniew Klimaszewski 

FHU Zbigniew Klimaszewski 

ul. 11 Listopada 23 

11-600 Węgorzewo 

 

8451453185 - opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne 

polowe, 

-  zaprawiarki do nasion 

28/19/2624 01.01.2014 r. 

 

 

 



5 Renata Dąbrowska 

Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa Renata 

Dąbrowska 

ul. Marii Konopnickiej 32 

11-600 Węgorzewo 

8451053095 - opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne 

polowe 

-  zaprawiarki do nasion 

28/19/4368 01.01.2014 r. 

6 Łukasz Głowacki 

„Regulus” Ekspertyzy Przyrodnicze Łukasz 

Głowacki 

Jeglia 3 

13-220 Rybno 

5711636539 - opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne 

polowe, 

- zaprawiarki do nasion, 

- opryskiwacze szklarniowe, 

- samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 

przeznaczony do stosowania środków 

ochrony roślin w formie granulatu, 

- pozostały sprzęt do stosowania 

środków ochrony roślin 

28/03/4571 13.08.2015 r. 

7 Krzysztof  Kudaszewicz 

Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa Krzysztof 

Kudaszewicz 

ul. Kętrzyńska 45 

11-200 Bartoszyce 

7431186450 - opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne 

polowe 

28/01/4527 18.04.2019 r. 

8 Anna Eyvazov 

AETECH Anna Eyvazov 

ul. Michała Lengowskiego 10/2 

10-051 Olsztyn 

7393052284 - opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne 

polowe, 

- zaprawiarki do nasion, 

- opryskiwacze szklarniowe 

 

28/62/5113 26.02.2020 r. 

 

 


