
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku 

 

Zwracam się z prośbą o wpis do rejestru podmiotów działających na 
rynku pasz zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 ustanawiającego 

wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, s. 1, z 
późn. zm.) prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku. 
 

1. Dane indentyfikacyjne podmiotu (gospodarstwa) działającego na 

rynku pasz: 

 

IMIĘ I NAZWISKO:__________________________________________________________________________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA:________________________________________________________ 

ADRES GOSPODARSTWA: ______________________________________________________ 

 

 
NIP lub REGON:  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  - ___  ___  -  ___  ___  

  

numer producenta ARiMR:   PL  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ -___  ___  ___ 
 

 

 

gatunki zwierząt utrzymywane w gospodarstwie:_______________________________ 

 

 

telefon kontaktowy (dobrowolnie):______________________________________________ 

 

2. Zakres wykonywanej działalności:  

gospodarstwo rolne – produkcja pierwotna art. 5 ust. 1 

wytwarzaniu produktów rolnych, w tym ich uprawa, zbiór, 

przechowywanie, przetwarzanie, transport lub ich wprowadzenie na rynek 

(produkcja roślinna) 

wytwarzanie, mieszanie pasz bez stosowania dodatków paszowych i 

premiksów; mieszanie zakupionych środków żywienia zwierząt typu MPP i 

MPU przy wytwarzaniu własnym pasz 

transport i przeładunek w miejscu produkcji lub transport z niego do 

innego zakładu lub przedsiębiorstwa paszowego   

żywieniu zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności 



3. Ja niżej podpisany i występujący w imieniu przedsiębiorstwa paszowego 

wymienionego w pkt.1 lit. b prowadzącego działalność w zakresie 
wymienionym w pkt. 2 oświadczam, że spełniam wymogi nałożone 

przepisami rozp. Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12.01.2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz w zakresie 
odpowiadającym rodzajowi prowadzonej działalności.  

 

………………………     ………………………………… 
miejscowość i data     podpis oświadczającego 

 
 

ZAŁĄCZNIK:  kserokopia wpisu do ARiMR lub oryginał do okazania 
 

 

Ponadto zwracam się z prośbą: 

o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie zgodnie z 

art.5 ust.1 rozp. 183/2005 z nadanym numerem identyfikacyjnym 

 
 

………………………..      .…………………… 

miejscowość i data     podpis oświadczającego 
 
 
 
 

WYPEŁNIA PRACOWNIK PIW 
 
Płock, dnia: 
 
 
 Na podstawie złożonego zgłoszenia i oświadczenia podmiotu  działającego na rynku 
pasz: 
1) dokonano rejestracji podmiotu na  podstawie art. 9  zgodnie z art. 5 ust. 1  
 
2) nadano numer identyfikacyjny dla podmiotu  

PL 14        p 

     
3) nadano kody określające zakres działalności  

          

 
 

…..………………………………. 
pieczęć i podpis Inspektora  

 
 

 


