
 
Pieczęć wpływu wniosku: 

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 
w GDAŃSKU 

ZGŁOSZENIE 
do ewidencji rolników 

zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym  
roślin rolniczych i warzywnych   

 
art. 86 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie 

   Numer w ewidencji  

// 

   Aktualizacja danych    Wpis do ewidencji 

1. Dane zgłaszającego 

Imię i nazwisko  

................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres i miejsce zamieszkania rolnika 
 

Miejscowość:............................................................................ Ulica:............................................................... Nr domu/lokalu:............................ 

Kod pocztowy: ……………………………………………..…… Poczta:…..…………………………………………………………….……..…..….……..… 

Gmina: ………………………………….…………………………. Powiat: …………………………………………….……………….……….………….…..… 

Telefon kontaktowy/Fax *: …………………...…………….……… Adres e-mail *: ……..…...……………………………………………………..…….… 

* Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale konieczne w celu ułatwiającym komunikację.  
  Zgadzam się na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez mnie danych osobowych. 

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)  
 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

2a.   Numer PESEL **:  

 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……………………………… 

**  Dotyczy osób nie posiadających nr NIP. Podanie nr PESEL jest nieobowiązkowe.  
  Niepodanie nr PESEL  uniemożliwi dokonanie wpisu do ewidencji rolników. 
  Zgadzam się na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez mnie danych osobowych. 

3. Wskazanie grup roślin uprawnych, których ma dotyczyć wpis 
 

     rośliny rolnicze zbożowe                                                      burak 

   rośliny rolnicze oleiste i włókniste                                    ziemniak 

   rośliny rolnicze pastewne bobowate                                rośliny warzywne 

   rośliny rolnicze pastewne wiechlinowate                       rośliny sadownicze 

   rośliny rolnicze pastewne inne gatunki                          

                                             

     zaznaczyć właściwe pole 

 



4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem 

................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres do korespondencji / telefon / fax / adres e-mail *: 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

* Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale konieczne w celu ułatwiającym komunikację.  
   Zgadzam się na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez mnie danych osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałem (–am) się z treścią dostępnej na stronie http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/  
klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 
o prawach jakie mi przysługują. Rozumiem także, że Administratorem moich danych osobowych jest  
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku. 

5. Data i podpis rodnika albo osoby upoważnionej do reprezentowania rolnika  
 
 
 
 

……………………………………………..……                                                                    ………………….………………………….………………………. 
                 Miejscowość, data                                                                                                     Czytelny odpis zgłaszającego 

 

 

http://piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie/

