PROCEDURA WPISU DO EWIDENCJI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH
OBRÓT MATERIAŁEM SIEWNYM
Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić przedsiębiorca,
w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, który zgłosi zamiar prowadzenia obrotu
tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności
gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku, gdy
przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. (art. 84 ust.1. ustawy
z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie Dz. U. z 2012 r. poz. 1512 ze zmianami).
Zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy wspólnik spółki cywilnej odrębnie, a nie spółka
cywilna, gdyż zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za
przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej.
Przepisów art. 84 ustawy o nasiennictwie dotyczących wpisu do ewidencji przedsiębiorców
nie stosuje się do:




rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
prowadzącego obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych
wytworzonym w posiadanym gospodarstwie;
podmiotu prowadzącego sprzedaż materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia
prowadzenia obrotu materiałem siewnym.
Wymagane informacje w zgłoszeniu (art.84.ust.3. ustawy o nasiennictwie):
1. firma, imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo adres i siedzibę przedsiębiorcy, z

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tym że w przypadku gdy prowadzącym 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;
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
wskazanie rodzaju wykonywanej działalności;
wskazanie miejsca lub miejsc prowadzenia obrotu materiałem siewnym;
imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;
imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie
przeprowadzania kontroli przez wojewódzkiego inspektora;
data i podpis przedsiębiorcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

Druk zgłoszenia dostępny jest na naszej stronie internetowej.
W przypadku jeżeli zgłoszenie podpisane jest przez pełnomocnika to powinien być dołączony
oryginał pełnomocnictwa, z którego jasno wynika, że pełnomocnik ma uprawnienie do
reprezentowania przedsiębiorcy przed organami administracji publicznej.

Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej za złożenie
pełnomocnictwa w kwocie 17,- zł. wpłaconej na konto: Urzędu Miasta Opole, 03 1160 2202
0000 0002 1515 3249 Bank Millenium SA.
Przedsiębiorca składa zgłoszenie do Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Opolu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
1. Oddział Brzeg, ul. Robotnicza 12,49-300 Brzeg 1,
tel. (0prefix77) 416-23-63, tel. komórkowy 691 472 490/435
e-mail: o-brzeg@piorin.gov.pl,
2. Oddział Głubczyce, ul. Chrobrego 5a, 48-100 Głubczyce,
tel. (0prefix77) 485-23-52, tel. komórkowy 691 472 491
e-mail: o-glubczyce@piorin.gov.pl,
3. Oddział Kluczbork, ul. Żeromskiego 3B, 46-200 Kluczbork,
tel. (0prefix77) 418-66-78, tel. komórkowy 691 472 492
e-mail: o-kluczbork@piorin.gov.pl,
4. Oddział Namysłów,ul. Dubois 1, 46-100 Namysłów,
tel. (0prefix77) 410-06-96, tel. komórkowy 691 472 494
e-mail: o-namyslow@piorin.gov.pl,
5. Oddział Nysa, ul. Rodziewiczówny 1, 48-303 Nysa,
tel. (0prefix77) 433-22-90, tel. komórkowy 691 472 495
e-mail: o-nysa@piorin.gov.pl,
6. Oddział Olesno, ul. Drzymały 4, 46-300 Olesno,
tel. (0prefix34) 350-93-67, tel. komórkowy 691 472 496
e-mail: o-olesno@piorin.gov.pl,
7. Oddział Opole, ul. Wrocławska 172, 45-835 Opole,
tel. (0prefix77) 457-23-29, tel. komórkowy 691 472 497
e-mail: o-opole@piorin.gov.pl,;
8. Oddział Prudnik, ul. Armii Krajowej 27, 48-200 Prudnik,
tel. (0prefix77) 436-37-10, tel. komórkowy 691 472 498
e-mail: o-prudnik@piorin.gov.pl,
9. Oddział Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Opolskie,
tel. (0prefix77) 461-38-25, tel. komórkowy 691 472 499
e-mail: o-strzelce-opolskie@piorin.gov.pl
Godziny przyjęć klientów: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
Pracownik Oddziału przyjmuje zgłoszenie, sprawdza jego poprawność, nadaje numer w
ewidencji, wprowadza do ZSI i przekazuje zgłoszenie do Działu Nadzoru Nasiennego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, który wydaje
przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców zwolnione jest z opłaty skarbowej
zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Część II
pkt 21 kolumna 4 zwolnienia pkt 9 .
O zmianie miejsca zamieszkania albo siedziby, albo miejsca wykonywania działalności
przedsiębiorca jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora właściwego ze

względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo miejsce wykonywania
działalności, w terminie 7 dni od wystąpienia tych zmian.
Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania albo
siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności, powiadamia o tej zmianie
wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania albo
siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności, i przekazuje mu zgłoszenie
wraz z dokumentacją dotyczącą wpisu do ewidencji, na podstawie których dokonano wpisu
do ewidencji oraz dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z prowadzonej przez siebie ewidencji.
Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania albo siedzibę
przedsiębiorcy, albo miejsce wykonywania działalności, przyjmuje zgłoszenie, dokonuje
wpisu do ewidencji i wydaje zaświadczenie o wpisie zawierające nowy numer wynikający z
dokonanego wpisu.
O zmianie danych innych niż miejsce zamieszkania albo siedziby, albo miejsce wykonywania
działalności oraz o zaprzestaniu prowadzenia obrotu materiałem siewnym, przedsiębiorca jest
obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę, albo miejsce wykonywania działalności, w terminie 14 dni od
wystąpienia tych zmian lub zdarzeń.
Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo
miejsce wykonywania działalności może zakazać, w drodze decyzji, prowadzenia obrotu
materiałem siewnym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów
dotyczących jakości, wytwarzania i przechowywania materiału siewnego oraz obrotu tym
materiałem i wykreślić przedsiębiorcę z ewidencji. Przedsiębiorca, może ponownie zgłosić
zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w
którym decyzja o zakazie stała się ostateczna - zgodnie z art.90 ustawy o nasiennictwie.
Zgodnie z art. 91 ustawy o nasiennictwie wojewódzki inspektor właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę, albo miejsce wykonywania działalności może wykreślić
przedsiębiorcę z ewidencji, jeżeli stwierdzi, że przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia obrotu
materiałem siewnym. Wojewódzki inspektor może wykreślić przedsiębiorcę z ewidencji na
jego wniosek.
PRZEPISY KARNE
Kto prowadzi obrót materiałem siewnym bez zgłoszenia właściwemu wojewódzkiemu
inspektorowi zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym jest obowiązany do
wniesienia na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót opłaty sankcyjnej w wysokości 2270 zł na
podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót albo dostawcy (art. 123 ust 2. ustawy o
nasiennictwie).
Kto nie informuje wojewódzkiego inspektora o zmianie danych wpisanych do ewidencji
przedsiębiorców, ewidencji rolników i ewidencji dostawców, o których mowa w art. 88 ust 1 i
2, w terminie określonych w tych przepisach (art.126 ust.1.pkt 29 ustawy o nasiennictwie)
podlega karze grzywny.

