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Wniosek o zatwierdzenie i 

wpis do rejestru można 

uzyskać: 
 

www.bronisze.psse.pl   / 
 oferta / 
 Odział Higieny Żywności, Żywienia i PU /  
pliki do pobrania /  
wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis 
do rejestru zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 

 
lub 

w siedzibie 

 Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego,  

ul. Poznańska 129/133, 

Ożarów Mazowiecki 
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