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KOMU IKAT 

PANSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA 


SANITARNEGO W LUBARTOWIE 

W SPRAWIE DZIALALNOSCI ROLNICZEJ OBEJMUJJ\CEJ 

PRODUKCJ~ PIERWOTNJ\, DOSTAWY BEZPOSREDNIE 


ORAZ ROLNICZY HANDEL DETALICZNY 


OSOBY planuj~ce rozpocz~c dzialalnosc na terenie powiatu lubartowskiego w zakresie: 

- produkcji ,pierwotnej (uprawy plod6w rolnych na inny niZ prywatny uZytek), 

- dostaw bezposrednich plod6w rolnych, w tym w formie kiszonej lub suszonej, 

- rolniczego bandlu detalicznego polegaj~cego na produkcji Zywnosci pochodz~cej 

w calosci lub cz'(sci z wlasnej uprawy (... ) i zbywaniu takiej Zywnosci, 

sa zobligowaoe do uprzedniego zlozeoia wniosku 0 wpis do rejestru zaklad6w 

prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Saoitarnego w Lubartowie. 

W ramach rejestracji dzialaloosci wskazaoe byloby aby w/w osoby zglaszaly sift do 

siedziby Panstwowego Powiatowego Iospektora Sanitaroego w Lubartowie celem 

wyjasnienia wymagan przepis6w dla w/w dziala~nosci. 

Dokonanie rejestracji i uzyskanie stosownego zaswiadczenia 0 wpisie ( . .. ) 


JEST BEZPLATNE. 


NATOMIAST NlEDOPELNIENIE WIW OBOWIAZKU BEDZIE 


SKUTKOWAt NAKLADANIEM KAR PIENIEZNYCH 


Kwesti~ kar pieni~znych reguluje art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawa z dnia 


25.08.2006 r. 0 bezpieczenstwie iywnosci i Zywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 


1541, z poin. zm.) w mysl ktorego "kto prowadzi dzialaloosc w zakresie 


produkcji lub obrotu Zywnosci~ bez zlo:ieoia wniosku 0 wpis do rejestru 


zakladow lub 0 zatwierdzenie zakladu i wpis do rejestru zakladow (...) 


podlega karze pieoi~Znej (...) wysokosc kary pieni~znej moze bye 


wymierzona do 5000 zl, nie mniej niZ 100021". 
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Podstawa prawna w/w obowiqzku i przepisy prawne regulujace powyzsza kwestie: 

ustawa z dnia 25.08.2006 r. 0 bezpieczenstwie Zy\vnosci zywienia (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1541, z p6Zn. zm.), 

rozporz,!dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorow 

dokumentow dotycz'!cych rejestracji i zatwierdzania zakladow produkuj,!cych lub 

wprowadzaj'!cych do obrotu Zywnosc podlegaj,!cych urz((dowej kontroli Panstwowej 

Inspekcji Sanitamej (Dz.U. z 2007r., nr 106, poz.730), 

rozporz,!dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw 

bezposrednich srodkow spoZy\vczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 774), 

rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

maksymalnej ilosci Zywnosci zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz 

zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. z 20 16r., paz. 2159), 

rozporzqdzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

28.01.2002 r. ustalajqcego ogolne zasady i wymagania prawa zywnosciowego, 

ustanawiaj,!cego Europejski Urzqd ds. Bezpieczenstwa Zywnosci oraz ustanawiajqcego 

procedury w sprawie bezpieczenstwa Zy\vnosci (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002r., str. 1; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, 1. 6, str. 463 z pom. zm.), 

rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 

29.04.2004 r. w sprawie higieny srodkow spoZywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 

30.04.2004r. str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. XII, 1. 34 str. 319 

z pom. zm.), 

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.U. 

z 2018r., poz. 1509 z pom.zm.) - w szczegolnosci art. 20. 


Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie o rzv Domin a, if zgodnie 
z tresci~ art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 12 i pkt 13, ust. 3, art. 64 ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006r. 0 bezpieczenstwie iywnosci i iywienia (Dz. U z 2018r., poz. 1541 z pozn. 
zm.) podmioty dzialaj~ce na rynku spoiywczym mog~ rozpocz~c dzialalnosc po 
uzyskaniu (... ) wpisu do rejestru zakladow prowadzonego przez wlasciwego 
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Podmiot dzialajqcy na rynku 
sp0Zywczym jest obowiqzany zloZyc \vniosek 0 wpis do rejestru zakladow ( ... ) 
podlegaj,!cych urz((dowej kontroli organow Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, do wlaSciwego 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w terminie co najmniej 14 dni przed 
dniem rozpocz((cia planowej dzialalnosci, w fonnie pisernnej, wedlug wzorow okreslonych na 
podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 w/w ustawy 0 bezpieczenstwie Zywnosci i zywienia. 

W/w wniosek 0 wpis do rejestru zakladow mozna rowniez pobrac w siedzibie Panstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, przy uL Lubelskiej 103 lub ze strony 
internetowej https://psselubartow.pis.gov.pV, z zakladki "dokumenty, formularze". 
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