Uzyskanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion
lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym
Podstawa prawna – art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tekst
jednolity Dz.U. 2015, poz. 497)
1. Druk wniosku:
- wniosek o pozwolenie na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie
ekologicznym – pobierz
2. Wnioskodawca składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
właściwego terytorialnie ze względu na adres siedziby prowadzonej działalności w zakresie
produkcji ekologicznej, niezależnie od tego, w którym województwie położona jest uprawa
ekologiczna.
3. Wniosek powinien być złożony w terminie możliwie najbliższym planowanego terminu
siewu/sadzenia z uwagi na cykliczną aktualizację(każdy 10 dzień miesiąca) Wykazu materiału
siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami
ekologicznymi na stronie GIORiN
http://piorin.gov.pl (zakładka Rolnictwo ekologiczne)
i możliwość pojawienia się wnioskowanego materiału ekologicznego.
4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje decyzje zezwalającą na zastosowanie
w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału
nasadzeniowego, który nie był wyprodukowany metodami ekologicznymi, jeśli materiału, którym
zainteresowany jest rolnik prowadzący produkcje ekologiczną, nie ma w w/w Wykazie.
5. Przy składaniu wniosku należy brać pod uwagę dostępność w Wykazie materiału siewnego odmian
alternatywnych tzn. charakteryzujących się zbliżonymi właściwościami (zboża, pastewne); dotyczy
to również mieszanek na cele paszowe.
6. W przypadku zamiaru zastosowania w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego mieszanek,
zarejestrowanych w Wykazie, które w części wytworzono z udziałem składników nieekologicznych,
wnioskodawca w pierwszej kolejności nabywa materiał siewny takiej mieszanki, a następnie
składa wniosek do WIORiN o wydanie pozwolenia na zastosowanie materiału siewnego
w odniesieniu tylko do tej części nasion, które nie zostały wytworzone metodami ekologicznymi.
Na wniosku należy podać ilość(w kg) tylko części „nieekologicznej”.
7. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku powinien zapoznać się z „pouczeniem” dotyczącym
wypełniania wniosku o użycie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym,
zamieszczonym na drugiej stronie formularza wniosku – pobierz
8. Wydanie decyzji dotyczącej użycia konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie
ekologicznym jest zwolnione z opłaty skarbowej – art. 13 ustawy z dnia 25.06.2009 r. o rolnictwie
ekologicznym (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz. 497)
9. W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo
lub jego odpis, wypis lub kopię oraz dowód opłaty skarbowej w kwocie 17 zł dokonanej na konto
Urzędu Miasta w Olsztynie (załącznik cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 783):
Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:
Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat.
Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

