GOSPODARSTWO - produkcja podstawowa

Surowce roślinne

 Zboża, owoce, warzywa, zioła, runo leśne, grzyby uprawne,
 Surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół
i runa leśnego,
 Środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców,
wymienionych wyżej w postaci kiszonej lub suszonej.
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Dostawy bezpośrednie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych
(D. U. z 27 czerwca 2007 r. nr 112, poz. 774).
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Rejestracja dostaw bezpśrednich
w Powiatowym Inspektoracie
Sanitarnym

1

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 z późn.zm.)
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Wniosek o wpis do rejestru

Zaświadczenie o wpisie do
rejestru podmiotów
nadzorowanych przez
Inspekcję Sanitarną

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów
dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub
wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej
kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 29 maja 2007 r.
(Dz. U. Nr 106, poz. 730)
Co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności:
Do wniosku załączyć: aktualny KRS lub zaświadczenie o wpisie do
Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do
ewidencji gospodarstw rolnych

Wymagania higieniczne określone w części A załącznika I do
rozporządzenia nr 852/2004 w zakresie odnoszącym się do
surowców pochodzenia roślinnego.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm),
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Prowadzenie sprzedaży
surowców pochodzenia
roślinnego wyprodukowanych we
własnym gospodarstwie przez
rolnika

 na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja,
 na terenie województw przyległych.

 w wyznaczonym miejscu znajdującym się na terenie gospodarstwa,
w miejscach przyległych do miejsca produkcji, własnych sklepach
 w wyznaczonych punktach sprzedaży detalicznej lub ze
specjalistycznych środków transportu, targowiskach
 sprzedaż przez internet tzw. „paczki od rolnika” odbiorcy
końcowemu wykonywana przez rolnika.

GOSPODARSTWO - produkcja podstawowa
- Ubój
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SUROWCE
pochodzenia zwierzęcego

2

Sprzedaż bezpośrednia
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Rejestracja sprzedaży bezpośredniej
w Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii

Wniosek o wpis do rejestru
podmiotów nadzorowanych przez
Inspekcję Weterynaryjną do PLW

drobiu: sprzedaży tuszek, podrobów z drobiu
- Ubój zajęczaków: sprzedaży tuszek, podrobów
- Zwierzęta łowne: drobna i gruba zwierzyna łowna
- Żywe ślimaki
- Mleko surowe, siara , surowa śmietana,
- Ryby żywe i poddane obróbce
- Produkty pszczele (miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele)
- Jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych
przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1703).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia
zwierzęcego (Dz.U. z 2014 r., , poz. 1577 .).

Minimum 30 dni przed rozpoczęciem działalności

W przypadku działalności:
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ubój drobiu w gospodarstwie
ubój zajęczaków w gospodarstwie
sprzedaż produktów rybołówstwa
sprzedaż jaj konsumpcyjnych
sprzedaż produktów pszczelich
sprzedaż mleka, siary i śmietany do wniosku
załączamy projekt technologiczny w formie
opisowej

Decyzja administracyjna o wpisie do rejestru
podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję
Weterynaryjną. Nadanie weterynaryjnego
numeru identyfikacyjnego

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
8 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być
prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U 2013; poz. 434).

 na terenie województwa, w którym prowadzona jest
produkcja,
 na obszarze województw przyległych
 na terenie innych województw jeżeli jest prowadzona
podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy
 - w miejscu prowadzenia gospodarstwa,
 - w wyznaczonych miejscach prowadzenia sprzedaży
bezpośredniej, na targowisku,
 - ze specjalistycznego środka transportu, z obiektów
lub urządzeń ruchomych, urządzeń dystrybucyjnych,
 - do zakładów detalicznych zaopatrujących
konsumenta ostatecznego (sklepów, restauracji,
stołówek)
Wymagania higieniczne określone w części A załącznika I
do rozporządzenia nr 852/2004 w zakresie odnoszącym
się do surowców pochodzenia zwierzęcego
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Prowadzenie sprzedaży surowców
pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych
we własnym gospodarstwie przez rolnika

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, str. 55, z późn. zm.)

