
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania 

środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków 

1. Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin; 

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; 

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

2.  Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. 

3.  Do wniosku przedsiębiorca dołącza oświadczenie. 

4.  Dokonanie wpisu do ww. rejestru przedsiębiorców podlega opłacie skarbowej, 

wynoszącej 1135,00 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta 

Gorzowa Wlkp. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty w 

momencie składania wniosku. 

5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp., właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą 

jest osoba fizyczna – ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej, 

jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania tej osoby. 

Wzór wniosku i oświadczenia znajduje się w zakładce: formularze – dział ochrony 

roślin i techniki. 

OPŁATY SKARBOWE  

Jeżeli dla załatwienia sprawy konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej, wpłaty należy 

dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.: 

Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego ¾, 66-400 Gorzów Wlkp.  

Numer konta 44102054020000030203256575  

 

Jeżeli czynność jest dokonywana w imieniu i na rzecz kogoś musi być udzielone 

pełnomocnictwo. Zgodnie z częścią IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz. U. nr 225 poz. 1635 ze zm.) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego 

odpis, wypis lub kopia, jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu                          

lub rodzeństwu – jest zwolnione z zapłaty opłaty skarbowej.  

W każdym innym przypadku istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł (podstawa prawna Ustawa z dnia                                    

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).              

Opłatę za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść na konto organu podatkowego właściwego 

ze względu na miejsce złożenia dokumentu w komórkach organizacyjnych WIORiN,              

czyli właściwego miejscowo burmistrza lub prezydenta. 

http://piorin.gov.pl/wp-zalatwianie/wp-instrukcje/#bank

