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Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 

 

Lp. 

Imię, nazwisko oraz adres i miejsce 
zamieszkania albo nazwa oraz adres i 
siedziba przedsiębiorcy, a gdy 
przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – adres 
miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej, jeżeli jest inny 
niż adres i miejsce zamieszkania 

Rodzaj badanego sprzętu 
 

Numer wpisu 
 

Data wpisu 
 

1. 

Stanisław Kacprzak 
Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych 

ul. Sucharskiego 29/7 
65-562 Zielona Góra 

 opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe, 

 opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze 

 opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową 
montowaną na pojazdach kolejowych, 

 sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony 
roślin, montowany na pojazdach kolejowych, inny niż 
opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową, 
montowane na pojazdach kolejowych, 

 sprzęt agrolotniczy 

08/62/2975 01.01.2014 r. 

2. 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „AGROVOL” 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Kruszyna 11 
66-100 Sulechów 

 
 

 opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe 08/09/3205 01.01.2014 r. 

3. 

Andrzej Łozowski 
 „An-Rol” Firma Handlowo-Usługowa 

ul. Żaków 6d/8 
66-200 Świebodzin 

 

 opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe, 

 urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne 
niż przemysłowe, 

 instalacje przeznaczone do stosowania środków 
ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w 
szklarniach 
lub tunelach foliowych, 

 sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony 
roślin w formie oprysku, niewymieniony wyżej, inny 
niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego 
pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, 

 samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 
stosowania środków ochrony roślin w formie 
granulatu 

08/08/3207 01.01.2014 r. 

4. 
Marek Rzepecki VIVOSERWIS 

ul. Kopczyńskiego 7 
 66 – 400 Gorzów Wielkopolski 

 opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe, 

 opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze, 

 urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne 
niż przemysłowe 

 instalacje przeznaczone do stosowania środków 
ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w 
szklarniach lub tunelach foliowych, 

 sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony 
roślin w formie oprysku, niewymieniony wyżej, inny 
niż opryskiwacze ręczne i plecakowe, którego 
pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, 

 samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do 
stosowania środków ochrony roślin w formie 
granulatu 

 opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową 
montowaną na pojazdach kolejowych, 

08/61/3206 01.01.2014 r. 

 


