
 

INFORMACJA  

DLA PRODUCENTÓW,  

DYSTRYBUTORÓW I IMPORTERÓW 

ZIEMNIAKÓW 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim 

Bronisze – marzec 2016 



 
 Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz 

Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty 

wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 W celu dopełnienia tego obowiązku zainteresowany podmiot powinien złożyć 

wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców do wojewódzkiego inspektora 

ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania podmiotu. Nadawany jest numer wpisu do rejestru 

przedsiębiorców. Jest to numer indywidualny, przydzielany wyłącznie 

jednemu podmiotowi.  

 



 

00 / 00 / 000000 

kod statystyczny województwa wg 

Głównego Urzędu Statystycznego 
  

kod statystyczny powiatu wg 

Głównego Urzędu Statystycznego 
  

kolejny numer wpisu w 

województwie 

Indywidualny numer rejestracyjny nadawany w naszym kraju, 

zawiera następujące elementy:  

Nadany numer wpisu do rejestru przedsiębiorców służy podmiotowi 

tak długo, jak długo będzie prowadził on działalność ze względu, na 

którą istnieje obowiązek jego posiadania. 



 
Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączona etykieta 

(karteczka, naklejka) zawierająca oznakowanie: 

 

 numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który je uprawiał 

 numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były uprawiane oraz  

 numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotów, które je następnie 

przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały 

 



 



 
 Ziemniaki przemieszczane do krajów Unii Europejskiej, muszą być 

zaopatrzone w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa 

ziemniaka)” wydawane przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i 

nasiennictwa po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych. 

 Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi 

kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane 

przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 



 
UWAGA! Za nieprzestrzeganie powyższych wymogów grożą sankcje karne: 

 na podstawie art. 107 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 

(Dz. U. 2016 poz 17 z późn. zm.) grzywna w drodze mandatu karnego, 

 

 na podstawie art. 108 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 

(Dz. U. 2016 poz 17 z późn. zm.) w przypadku wprowadzania do obrotu 

ziemniaków przez podmiot nie wpisany do rejestru przedsiębiorców 

opłata sankcyjna w wysokości  2 270 zł. 

 


