PRODUKTY PSZCZELE
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Imię i nazwisko/nazwa

miejscowość i data

PESEL/REGON …………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
adres wnioskodawcy

……………………………………………………………
telefon kontaktowy

Wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bielsku-Białej
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2014
poz. 1577) wnioskuję o wpis do rejestru zakładów dla działalności zgodnej z § 2 rozporządzenia 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. 2015 poz. 1703)
a polegającej na sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego (wpisać rodzaj i zakres
działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być
produkowane w tym zakładzie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce prowadzenia działalności (adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Posiadam (wpisać posiadany numer lub skreślić pole):
…………………………………………………………………………………………………………….numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym*
…………………………………………………………………………………………………………….numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej*
…………………………………………………………………………………………………………….numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw
rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów*
…………………………………………………………………………………………………………….numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem
gospodarstw rybackich*

…………………………………………………………………
Miejscowość i data
Załączniki:

…………………………………………………………………………
Podpis

1. oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest składany przez podmiot
niepodlegający obowiązkowi: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej,
Objaśnienia
*- niewłaściwe skreślić

PRODUKTY PSZCZELE

…………………………………………………………….
Imię i nazwisko/nazwa

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
adres wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 o
produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2014 poz. 1577) oświadczam, że jestem
posiadaczem pszczół w ilości ……………….. rodzin pszczelich, z których produkty zamierzam
wprowadzać do obrotu.
Moja pasieka zlokalizowana jest w:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nie podlegam obowiązkowi: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, ani wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej.
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

…………………………………………………………………
Miejscowość i data

Objaśnienia
*- niewłaściwe skreślić

…………………………………………………………………………
Podpis

