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Pieczęć wpływu wniosku: 
POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

w GDAŃSKU 

ZGŁOSZENIE  
 

o przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej 
 

1. Zgłaszający *: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

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

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

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

 * Wypełnić, gdy w imieniu właściciela towaru, importera występuje inna osoba np.: spedytor.  
W uzasadnionych przypadkach organy inspekcji mają prawo żądać przedstawienia do wglądu stosownego dokumentu. 

 
Nr telefonu/faxu **..................................................................................., 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 posiadam pisemne upoważnienie do reprezentowania importera w tej sprawie. 

2. Nazwa lub imię i nazwisko, adres importera, nr NIP / PESEL ***..…………………………………………………………..………….…..… 

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

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

  ***  Dotyczy osób nie posiadających nr NIP. Podanie nr PESEL jest nieobowiązkowe. Niepodanie nr PESEL uniemożliwi 
przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej tj. kontrolę dokumentów, kontrolę tożsamości oraz kontrolę 
zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów. 
Zgadzam się na przetwarzanie dobrowolnie podanych przez mnie danych osobowych 

3. Nazwa lub imię i nazwisko, adres eksportera:………………………………………………….……………………………..……….…..…….…... 

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

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

4. Nazwa i kod PCN towaru ….….……………………….……………….…………….…………………….……………………………….…….….......…… 

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

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

5. Ilość towaru (t, kg, m3, szt.) …..…………………………………..………………………..……………………………………………………….……….. 

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

6. Ilość i rodzaj opakowań .……………………………………………………………………………..………….…………….………………...…….…...…. 

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

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

7. Rodzaj i numer środka przewozowego ..……………………………………………………………..…………………………………..……..…….... 

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

8. Miejsce pochodzenia towaru (kraj) .…………………………………………………………………...……………………………………..………..… 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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9. Proponowana data i miejsce udostępnienia towaru do kontroli ………………………………….………………………….……...………. 

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

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

Jednocześnie zobowiązujemy się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną 

(podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie stawek 

opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej). 

Kosztami obciążyć ……………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…….….. 

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

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. 

 

 

 

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

                Miejscowość, data                               Czytelny podpis zgłaszającego 

 

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

