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Urząd

Gminy

wg rozdzielnika

dotyczy: podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej żywności
pochodzenia roślinnego, dostaw bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą
o informowanie właścicieli gospodarstw działających na rynku spożywczym o konieczności dokonania
przez podmioty prowadzące działalność w zakresie:

• produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego
• dostaw bezpośrednich,
• rolniczego handlu detalicznego
wpisu do rejestru zakładów nadzorowanych przez Paf1stwową Inspekcję Sanitarną prowadzonego przez PPIS w
Nowym Sączu.
Obowiązkowi rejestracji - zgodnie z art. 63 ust.2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (tekst jednolity z 2017r. poz. 149) - podlegają podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy)
uprawiający produkty roślinne. Produkcja pierwotna roślinna oznacza uprawę roślin z przeznaczeniem na
żywność (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) lub zbieranie ich w naturalnym środowisku .
Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw rolnych w tym m .in. produkcję i uprawę
produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez
znaczącej zmiany ich charakteru) w gospodarstwie oraz dalszy transport np. do zakładu przetwórczego.

Rejestracji winny dokonać także podmioty prowadzące tzw. działalność w zakresie dostaw bezpośrednich tzn.
dostarczające małe ilości własnych surowców rolnych (roślinnych produktów pierwotnych, nieprzetworzonych)
do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta
końcowego oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego które produkują i
zbywają konsumentowi finalnemu żywność pochodzącą w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub
chowu.
Wniosek o rejestrację można pobrać i złożyć osobiście w siedzibie PPIS w Nowym Sączu ul. S. Czarnieckiego 19
lub złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: nowysacz@psse.malopolska.pl).
We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności,
która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do
ewidencji gospodarstw rolnych.
Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o
wpis do rejestru zakładów („.), podlega karze pieniężnej w wysokości do SOOOzł, nie mniej niż 1000 zł.
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Rozdzielnik:
1. Urząd Gminy 33-395 CHEŁMIEC, ul. Papieska 2
2. Urząd Gminy 33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM
3. Urząd Miejski 33-330 GRYBÓW, Rynek 12
4. Urząd Gminy 33-330 GRYBÓW, ul. Jakubowskiego 33
5. Urząd Gminy 33-334 KAMIONKA WIELKA
6. Urząd Gminy 33-322 KORZENNA
7. Urząd Miejski 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ, ul. Kraszewskiego 7
8. Urząd Gminy 33-336 ł.ABOWA 37
9. Urząd Gminy 33-390 ŁĄCKO 445
10. Urząd Gminy 33-314 ŁOSOSINA DOLNA
11. Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 33-370 MUSZYNA, Rynek 31
12. Urząd Gminy 33-335 NAWOJOWA 313
13. Urząd Miasta i Gminy 33-350 PIWNICZNA-ZDRÓJ, Rynek 20
14. Urząd Gminy 33-386 PODEGRODZIE 248
15. Urząd Gminy 33-343 RYTRO 265
16. Urząd Miasta i Gminy 33-340 STARY SĄCZ., ul. Batorego 25
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Otrzymuje:
1. Adresat,
2. a/a. Gabriela Górowska (0-18; 443-54-64 wew. 47)
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