Wpis do ewidencji podmiotów (przedsiębiorców, dostawców i rolników) prowadzących
obrót materiałem siewnym
1) Druk wniosków:
- Zgłoszenie zamiaru prowadzenia obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych i
warzywnych, materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i
nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli
2) Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem:
- roślin rolniczych i warzywnych wymaga zgłoszenia przez przedsiębiorcę/rolnika,
zamiaru prowadzenia obrotu tym materiałem wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
roślin i nasiennictwa;
- szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin warzywnych
i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli wymaga zgłoszenia przez dostawcę.
3) Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia
prowadzenia obrotu materiałem siewnym w delegaturze lub oddziale właściwym ze
względu na siedzibę podmiotu.
4) Zgłoszenie o wpis do ewidencji zawiera następujące dane:
- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa)
- numer w KRS,
- numer NIP lub PESEL w przypadku nieposiadania nr NIP;
- wskazanie rodzaju wykonywanej działalności,
- wskazanie miejsca lub miejsc prowadzenia obrotu materiałem siewnym,
- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem,
- imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w trakcie
przeprowadzenia kontroli przez wojewódzkiego inspektora,
- datę i podpis przedsiębiorcy, dostawcy, rolnika albo osoby upoważnionej do
reprezentowania podmiotu wpisującego.
5) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców jest zwolnione z opłaty
skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej Część II pkt 21 rubryka 4 zwolnienia pkt 9.
6) Uwagi dotyczące rejestracji spółek cywilnych:
- zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy Prawo przedsiębiorców: ”Przedsiębiorcami są także
wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej”.
- zgodnie z cytowanym przepisem ustawy, do zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu
są zobowiązani 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.
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