OGLOSZENIE
PANSTWOWEGO POWIATOWEGO fNSPEKTORA SANITRANEGO
wPLONSKU

OBOWIl\ZEK REJESTRACJl PRODUKCJI PIERWOTNEJ
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ptonsku informuje. is podmioty
prowadz'lce produkcjQ pierwotn~ pochodzenia roslinnego oraz podmioty
prowadz~ce sprzedai bezposredni~ tych produkt6w obowiqzane Sq zloiye
wniosek 0 wpis do Rejestru zak~adow podregajqcych urz~dowej kontroli organ6w
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy
bezpieczeristwie dnia 25 sierpnia 2006r. 0 bezpieczeristwie iywnosci i zywienia
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1541 z pozn. zm.). w terminie co najmniej na 14 dni przed
dniem rozpocz~cia planowanej dzialalnosci.

We wniosku naleZy podac zakres i wielkosc produkcji, rodzaj produkt6w
pochodzenia roslinnego wraz z dolqczonym zaswiadczeniem 0 wpisie do ewidencji
gospodarstw rolnych.
Prowadzenle dziatalnosci bez zlozenia wniosku 0 wpis do rejestru zakladow b~dzie
skutkowa~o wymierzeniem kary pieni~inej zgodnie z art. 103 ust.1 i art. 104 ust.
ww. ustawy.
PanstwolNY Powiatowy Inspektor Sanitamy w Plonsku przypomina 0 obowiqzkacn
ci~i.qcych na plantatorach i punktach skupu ow0c6w mifikkich w tym Iruskawek i malin w
zakresie stosowania zasad higieny w ramach Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej
Praktyki Produkcyjnej ( GMP ) i Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP).
Organem lIJIasciwym w sprawach rejestracji jest Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny wPlonsku, ul. Sienkiewicza 7a ,09·100 Plonsk
Do pobrania:
Wzor wniosku 0 wpis do rejestru zaklad6w podlegaj'lcych urz~owej kontroli organow
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wsiedzibie stacji lub na stronie internetowej
www.plonsk.psse.waw.pl
Ogolne przepisy higieny dla produkcji podstawowej;
Zatqcznik I cz~sc A Rozporzctdzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r, w sprawie higieny srodkow spoiywczych (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004) okresla og61ne przepisy higieny, kt6re musz'l bye spetnione
pr2ez podmioty prowadzqce dziatalnosc w zakresie produkcji pierwotnej (produkcji
podstawowej) oraz dzialan powictzanych, a ponadto zawiera zalecenia do
wytycznych dohrej praktyki higieny.

WNIOSEK

o WPI~ lAKLAOU DO REJESTRU ZAKLAOOW POO!..t:GAJ-,\CYCH URZ~OOWE.J KONTROLI
ORGANOW PM~STWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

Panstwowy Powiatowy Inspektor SRnitarny
w Plonsku, 111. Sienk.i~wicz~ 7a

~a pOdsl~wle art.

6.1 U'1. I lISlfIWY z dnia 25 Sierpl\lil 2006r, 0 bezpieclelislwie iywilosci i zywiema (I.j. 2019 Dz. U.
1541 Z pOI.!!. zm. ). \Ii zwi t}zku 2 ar!. 6 1151. 2 rozpOr71)d~ellin (WE) IH 85212004 Parlamenlu Europejskiego i Rndy
Z dnill 29 kwielniA 2004 r. w sprowie higiel\Y srodk6"" spoiywczych (Dz. Urz. UE L 139230.04 .2004, sir. I; D~. Urz.
UE Polsk i~ wydanic spec.jnlne. rozdz . 13. I. )4. SIr. ) 19):
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wpis do rejestru zAklad6w

Rod zaj i zakres prowadzonej dzii.llalnoSci. zgodnie 2 Polsk~ Klasylikflcjll Dzialalnosci (PKDl, okreslonej
Kr)\jowYIIl Rcjesrne S'ldowym (KRS) hrb Ewidencji Dzialalnosci Gospodarc2:t,i (EDG) 41
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