
Wpis do ewidencji przedsiębiorców, rolników, dostawców 

Podstawa prawna – art. 84,85,86,87  ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2012 

poz. 1512) 

1. Druki wniosków:  

- zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych 
i warzywnych – przedsiębiorca – pobierz 

- zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych 
i warzywnych – rolnik - pobierz 

- zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem szkółkarskim, materiałem 
rozmnożeniowym lub materiałem nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych 
oraz sadzonkami winorośli – dostawca – pobierz 

 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem roślin rolniczych 
i warzywnych, materiałem szkółkarskim materiałem rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin 
warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli,  wymaga zgłoszenia przez 
przedsiębiorcę/rolnika/dostawcę, zamiaru prowadzenia obrotu tym materiałem wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony roślin  i nasiennictwa właściwemu ze względu na adres siedziby 
prowadzenia działalności. 
 

3. Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia prowadzenia 
obrotu materiałem siewnym, szkółkarskim, nasadzeniowym lub rozmnożeniowym.  
 

4. Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia wpisuje przedsiębiorcę/rolnika/dostawcę 
do ewidencji i wydaje zaświadczenie o wpisie, zawierające numer wynikający z ewidencji 
przedsiębiorców/rolników/dostawców. 

 

5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców jest zwolnione z opłaty skarbowej  
(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 783) 
 

6. Uwagi dotyczące rejestracji spółek cywilnych: zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej ”za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w 
zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”. Przedsiębiorcami są wspólnicy 
takiej spółki w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, a nie spółka.  Zgodnie 
z cytowanym przepisem ustawy, zgłoszenie o wpis do ewidencji przedsiębiorców są zobowiązani 
złożyć wszyscy wspólnicy spółki cywilnej oddzielnie, a treść zgłoszenia winna dotyczyć tylko 
wspólnika podpisanego pod wnioskiem z informacją, że działalność w zakresie obrotu materiałem 
siewnym będzie prowadzona w ramach spółki cywilnej pod określoną nazwą.   

 

7. W przypadku podpisania zgłoszenia 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. 

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_olsztyn/formularze/dnn/ewidencjaprzedsiebiorcow.pdf
http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_olsztyn/formularze/dnn/ewidencjarolnikow.pdf
http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_olsztyn/formularze/dnn/ewidencjadostawcow.pdf

