Zgłoszenie
zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym
Wpis do ewidencji*
……………………………………………………...
miejscowość i data

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Koszalinie
……………………………………………………...
data wpływu

ewidencja przedsiębiorców - art.84.1 ustawy z dnia 9.11. 2012 r. o nasiennictwie (t.j Dz. U.

z 2017 r. poz. 633)

ewidencja rolników - art.86.1 ustawy z dnia 9.11.2012 r. o nasiennictwie ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 633)
ewidencja dostawców - art.87.1 ustawy z dnia 9.11.2012 r. o nasiennictwie ( t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 633)
I. Dane zgłaszającego:

(wypełnia: PRZEDSIĘBIORCA, ROLNIK, DOSTAWCA)

Ewidencja przedsiębiorców - firmę, imię i nazwisko ora z adres i miejsce zamieszkania albo adres i siedzibę
przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i
miejsce zamieszkania tej osoby.
Ewidencja Rolników - imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres rolnika.
Ewidencja Dostawców - imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę dostawcy, z
tym że w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca
zamieszkania tej osoby – miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej
osoby.

Imię i Nazwisko/Nazwa:

Miejscowość, ulica, nr domu/lokalu:
Kod pocztowy, poczta:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
NIP

PESEL***
KRS

Dane do kontaktu (tel, fax, e-mail):
II. Wskazanie miejsca lub miejsc prowadzenia obrotu materiałem siewnym ( podać adres)
(wypełnia: PRZEDSIĘBIORCA, DOSTAWCA)
1.
2.
3.
4.
5.

III. Rodzaj prowadzonej działalności (wypełnia: PRZEDSIĘBIORCA, DOSTAWCA)

należy podać główne rodzaje lub gatunki uprawne:

IV. Wskazanie grup roślin których dotyczyć ma wpis (wypełnia: ROLNIK)

V. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem:
VI. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania w trakcie przeprowadzania
kontroli przez wojewódzkiego inspektora.
VII. Obszar, którego dotyczy aktualizacja

VIII. Powód wykreślenia

………………………………………………………………………………………………………..
data i podpis przedsiębiorcy/ rolnika/ dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania

IX. Oświadczenie (DOSTAWCA materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kwalifikowany)
Oświadczam, że będę dokonywać pobierania prób, oceny cech zewnętrznych, oceny tożsamości i czystości odmianowej
wytwarzanego przez siebie materiału oraz pobierania prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany ten materiał.

………………………………………………………
data i podpis

Objaśnienia:
zaznaczyć właściwe X
* wpisać nr - jeżeli podmiot wcześniej posiadał nr nadany przez Wojewódzkiego Inspektora ORiN
* * wypełnić pola, które uległy aktualizacji. Jeżeli aktualizacji nie podlegają dane pkt I wypełnić również pola pkt I.

*** wypełnia podmiot, który nie ma obowiązku posługiwania się numerem NIP na podstawie przepisów o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników

