
Rejestr Przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony roślin  

 
Lp. 

 
Imię i Nazwisko /nazwa przedsiębiorcy 

 
Adres siedziby 

 

Numer wpisu 

do rejestru 

 

Data wpisu 

do rejestru 

Rodzaj sprzętu przeznaczonego 

do stosowania środków ochrony 

roślin, którego sprawność 
techniczna będzie potwierdzana 

 

1. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 

Handlowo-Usługowe „POM” 

Spółka z o.o. 

Wierzawice 798 

37-300 Leżajsk 

 

18/08/637 

 

01.01.2014 
• opryskiwacze ciągnikowe 

i samobieżne polowe 

 zaprawiarki do nasion 

2. 
Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Kółek 

Rolniczych w Kolbuszowej 

ul. Kościuszki 12 

36-100 Kolbuszowa 
18/06/4837 01.01.2014 

• opryskiwacze ciągnikowe 

i samobieżne polowe 

 

 
3. 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych 

w Harasiukach 

    ul. Leśna 9 

37-413 Harasiuki  

 
18/12/4840 

 
01.01.2014 

• opryskiwacze ciągnikowe 

i samobieżne polowe 

• zaprawiarki do nasion 

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 

do stosowania środków ochrony 

roślin w formie granulatu 

• opryskiwacze wyposażone w belkę 

opryskowa montowane na 

pojazdach kolejowych 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Worek Jerzy 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 

Usługowo-Handlowe ”WOPROL” 

 

 

 

 
Wiercany 12 

39-124 Iwierzyce 

 

 

 

 

18/15/4838 

 

 

 

 

01.01.2014 

• opryskiwacze ciągnikowe 

i samobieżne polowe; 

• opryskiwacze ciągnikowe 

i samobieżne sadownicze; 

• opryskiwacze wyposażone w belkę 

opryskowa montowane na 

pojazdach kolejowych; 

• inny sprzęt kolejowy 

przeznaczony do stosowania 

środków ochrony roślin; 

• zaprawiarki do nasion; 

• opryskiwacze szklarniowe; 

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 

do stosowania środków ochrony 

roślin w formie granulatu; 

• pozostały sprzęt naziemny 

do stosowania środków ochrony 

roślin w formie oprysku, którego 

pojemność zbiornika przekracza 

30 litrów. 



5. 

 

 

 

 

Piotr Sarnik  

PRS TECH Piotr Sarnik 

 

 

 

 

Otałęż 273,  

39-306 Górki 

 

 

 

 

18/11/6041 

 

 

 

 

15.06.2021 r. 

• opryskiwacze ciągnikowe 

i samobieżne polowe 

• zaprawiarki do nasion 

• opryskiwacze szklarniowe 

• pozostały sprzęt naziemny 

do stosowania środków ochrony 

roślin w formie oprysku, którego 

pojemność zbiornika przekracza 

30 litrów. 

6. 

 

Zakłady Metalowe w Przysiekach 

Sp. z o.o. 

 

 
38-207 Przysieki 421 

 

 
18/05/4836 

 

 
01.01.2014 

• opryskiwacze ciągnikowe 

i samobieżne polowe 

• zaprawiarki do nasion 

• samobieżny lub ciągnikowy sprzęt 

do stosowania środków ochrony 

roślin w formie granulatu 

7. 

 

 

DIAGNOSTYKA OPRYSKIWACZY 

Stanisław Wąż 

 

 

 

 

 

Trzciana 186,  

39-304 Czermin 

 

 

 

 

18/11/6167 

 

 

 

24.02.2022 

• opryskiwacze ciągnikowe 

i samobieżne polowe 

• zaprawiarki do nasion 

• opryskiwacze szklarniowe 

• pozostały sprzęt naziemny 

do stosowania środków ochrony 

roślin w formie oprysku, którego 

pojemność zbiornika przekracza 

• 30 litrów. 

8. 

 

MIELECKIE ZAKŁADY LOTNICZE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

39-300 Mielec 

Ul. Lotniskowa 33B 

 

18/11/6298 

 

17.11.2022 

• Sprzęt agrolotniczy 

 


