
Telefon kontaktowy: *……………………………………………………………………………...………………...…..………..…..

Numer RPW i data wpływu

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA                    

w Warszawie

ZGŁOSZENIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI:

□- do ewidencji przedsiębiorców - podstawa prawna: art. 84 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

      (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 t.j.)

□- do ewidencji rolników - podstawa prawna: art. 86 ustawy  z 9 listopada 2012 r.o nasiennictwie

………………………………………

��/��/������
AKTUALIZACJA DANYCH:

podstawa prawna: art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 568 t.j.)

Numer w ewidencji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora: _ _ / _ _ / _ _ _ _ _

      (Dz.U. z 2019 r. poz. 568 t.j.)

□- do ewidencji dostawców - podstawa prawna: art. 87 ustawy  z 9 listopada 2012 r.o nasiennictwie

      (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 t.j.)

Data wpisu i numer w ewidencji

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

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

Adres

Adres siedziby przedsiębiorcy (osoby prawnej); adres zamieszkania rolnika; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą: adres zamieszkania albo adres wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania (właściwe 

podkreślić).

Miejscowość: ………………….………………………………………………………………………………….…..…….….…….

Ulica: ……………………………………………………...…… Nr domu/lokalu: ………..……………………………………..….

Ewidencja, której dotyczy aktualizacja:

□ przedsiębiorców                     □ rolników                     □ dostawców

Część wniosku, w której dokonuje się zmiany:

          □ I            □ II            □ III            □ IV            □ V            □ VI            □ VII

I. Dane teleadresowe

Imię i nazwisko / nazwa firmy

Kod pocztowy:       

Poczta: ……………………………………………………………………………….....…….………………………………………

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

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

e-mail: *……………………………………………………………



rolnicze warzywne
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III. Numer NIP

����������    

IV. Wskazanie rodzaju wykonywanej działalności (grup roślin uprawnych ) (właściwe zaznaczyć)

• Ewidencja przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym

II. Numer w KRS

- rośliny oleiste i włókniste - ziemniak

- rośliny pastewne - rośliny warzywne

- inne gatunki

Wytwarzanie i obrót własnym materiałem siewnym

Sprzedaż hurtowa zakupionego materiału siewnego 

Sprzedaż detaliczna zakupionego materiału siewnego dla profesjonalnych odbiorców

• Ewidencja rolników (wskazać grupy roślin uprawnych)

- rośliny zbożowe - burak

Prunus L. - (brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia) Prunus L. - (brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia)

Juglans regia L. - (orzech włoski) Juglans regia L. - (orzech włoski)

Corylus avellana L. - (leszczyna pospolita) Corylus avellana L.-(leszczyna pospolita)

• Ewidencja dostawców  (wskazać rodzaj działalności z podaniem grup roślin uprawnych)

Wytwarzanie i obrót własnym materiałem 

szkółkarskim  (główne rodzaje/gatunki uprawne)

Sprzedaż zakupionego materiału szkółkarskiego  

(główne rodzaje/gatunki uprawne)

Malus Mill. - (jabłoń) Malus Mill. - (jabłoń)

Pyrus L. - (grusza) Pyrus L. - (grusza)

Fragaria L. - (truskawka, poziomka) Fragaria L. - (truskawka, poziomka)

Vaccinium L. - (borówka, żurawina) Vaccinium L. - (borówka, żurawina)

inne inne

Rubus L. - (malina, jeżyna) Rubus L. - (malina, jeżyna)

Ribes L. - (porzeczka, agrest) Ribes L. - (porzeczka, agrest)

Cydonia oblonga Mill. - (pigwa pospolita) Cydonia oblonga Mill.-(pigwa pospolita)

Wytwarzanie i obrót własnymi sadzonkami winorośli Sprzedaż zakupionych sadzonek winorośli

Wytwarzanie i obrót własnym materiałem 

rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin 

warzywnych

Sprzedaż zakupionego materiału rozmnożeniowego lub 

nasadzeniowego roślin warzywnych dla 

profesjonalnych odbiorców.

Wytwarzanie i obrót własnym materiałem 

rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin 

ozdobnych

Sprzedaż zakupionego materiału rozmnożeniowego lub 

nasadzeniowego roślin ozdobnych dla profesjonalnych 

odbiorców.
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Oświadczenie dostawcy wytwarzającego materiał szkółkarski
(podstawa prawna: art. 87, ust.4, punkt 3a ww. ustawy o nasiennictwie)

Oświadczam, że w odniesieniu do wytwarzanego przez siebie materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i 

kwalifikowany będę dokonywać:

- pobierania prób materiału szkółkarskiego - pobierania prób gleby i podłoża, w którym ten

- oceny cech zewnętrznych    materiał jest wytwarzany.

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

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

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

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

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

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

- oceny tożsamości i czystości odmianowej

…………………………………………………..

(czytelny podpis dostawcy)

V.  Wskazanie miejsc prowadzenia obrotu materialem siewnym (dotyczy ewidencji przedsiębiorców).

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

(imię i nazwisko, telefon kontaktowy*)

VII. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie przeprowadzania 

kontroli przez wojewódzkiego inspektora (dotyczy zgłoszenia do ewidencji przedsiębiorców):

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

(imię i nazwisko, telefon kontaktowy*)

Zgłoszenie do ewidencji i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji nie podlega opłacie skarbowej.

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

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

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

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

lub w postaci załącznika do zgłoszenia.

VI. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem:

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

(miejscowość i data) (Czytelny podpis przedsiębiorcy, rolnika, dostawcy albo  

osoby upoważnionej do reprezentowania  

przedsiębiorcy, rolnika, dostawcy).



VIII. Oświadczenia, zgody oraz podpis składajacego zgłoszenie

Znane mi są skutki odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikające z art. 233 § 1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie dodatkowych danych osobowych w postaci adresu e-mail 

oraz telefonu, w celu usprawnienia komunikacji z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

Warszawie.

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

Sprawdzono:

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

(miejscowość i data) (pieczęć imienna i czytelny podpis)

Pola ciemne wypełnia urząd.

* Podanie adresu e-mail oraz telefonu nie jest obowiązkowe, jednak znacznie usprawnia komunikację z urzędem. Jeśli

podano adres e-mail lub telefon, konieczne będzie wyrażenie zgody na jego wykorzystanie przez urząd w części VIII

wniosku.

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym wniosku jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i

Nasiennictwa w Warszawie z siedzibą w Warszawie-Wesołej, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa, e-mail: wi-

warszawa@piorin.gov.pl, tel. 22 773 53 29, 22 773 59 08. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się

skontaktować pisząc na adres e-mail: odo-warszawa@piorin.gov.pl. Dane podane w niniejszym zgłoszeniu będą

przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji oraz ustawowych obowiązków Inspekcji, na podst. Art. 6 ust. 1 litera c i e

RODO. Ponadto, w przypadku podania danych nieobowiązkowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w części VIII

zgłoszenia, dane będą przetwarzane na podst. Art. 6 ust. 1 litera a RODO. Dane mogą być przekazywane innym organom

państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i

administracyjnym, jeśli tak stanowią przepisy prawa. Państwa dane będą przechowywane przez cały czas trwania rejestracji

oraz przez 10 lat od dnia wyrejestrowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. Zgodnie z RODO, każdemu

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich

danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO). W

przypadku danych osobowych przetwarzanych na podst. Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w

dowolnym czasie i w dowolnej formie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Podanie danych jest obowiązkowe, niepodanie danych będzie

skutkowało brakiem wpisu do ewidencji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie nie stosuje

profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji przy przetwarzaniu danych osobowych.

(miejscowość i data) (Czytelny podpis przedsiębiorcy, rolnika, dostawcy albo  

osoby upoważnionej do reprezentowania  

przedsiębiorcy, rolnika, dostawcy).

Adnotacje pracownika inspekcji


