
 
KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW 

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 

    UPRAWY PRODUKTÓW ROŚLINNYCH 

http://psseswidnik.pis.gov.pl/ 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina, że zgodnie z aktualnie obowiązującym 

stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące 

sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną t.j. działalność na 

poziomie gospodarstw obejmującą między innymi produkcję, hodowlę, uprawy 

produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby obowiązane są 

złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do Rejestru 

zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

– art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia  ( Dz. U.  z 2019r. poz. 1252 z późn. zm.).  

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie 

obejmującą m.in. produkcję, uprawę produktów roślinnych, takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, 

grzyby, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami ( bez 

znaczącej zmiany ich charakteru np. np. mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie owoców, suszenie zbóż ) 

w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego oraz zbieranie runa leśnego na przykład 

zbieranie grzybów i jagód w naturalnym środowisku i ich transport do zakładu.  

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do 

konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta 

końcowego. Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub 

surowców, o których mowa w postaci kiszonej lub suszonej. Dostawcami bezpośrednimi są zatem 

producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej 

konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach 

własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom 

gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne). 

Wpis do rejestru zostanie dokonany bezpłatnie po złożeniu do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Świdniku, Al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik, wniosku 

o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. Brak wpisu do rejestru grozi karą finansową.   

Wniosek powinien zawierać: 

• imię i nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy, numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych 

• określenie rodzaju i zakresu działalności, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem 

produkcji i obrotu (rodzaj produkcji, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, 

warzywa, zioła, grzyby ) 

• określenie lokalizacji gospodarstwa,  lokalizacji i wielkości plantacji, numer telefonu 

Dodatkowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać  pod nr telefonu 81 745 56 10                             

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05.  

Formularz przedmiotowego wniosku jest dostępny w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Świdniku, Al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik w oraz na stronie internetowej 

http://psseswidnik.pis.gov.pl/ ( zakładka Urząd>Druki do pobrania>Higiena Żywności Żywienia i 

Przedmiotów Użytku).  
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