
WNIOSEK
O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW 

PODLEGAJ�CYCH URZ�DOWEJ KONTROLI ORGANÓW PA�STWOWEJ 
INSPEKCJI SANITARNEJ

   ................................................
                                                                                                                       
    (miejscowo��, data)

                      Pa�stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
                      w .....................................

                   

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpiecze�stwie �ywno�ci i �ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225,  
w zwi�zku z art. 6 ust. 3 rozporz�dzenia (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  
w sprawie higieny �rodków spo�ywczych (Dz. Urz. UE L 139  
z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 13, t. 34, str. 319): 

..............................................................

..............................................................

.............................................
(imi�, nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

..............................................................

..............................................................
...........................................
(adres/siedziba wnioskodawcy wg KRS lub EDG) 

..............................................................

..............................................................

..............................................................
(PESEL1)/numer identyfikacji podatkowej NIP) 

wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów

..............................................................

..............................................................

..............................................................
(nale�y wymieni� odr�bnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów

obj�tych wnioskiem)2)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................



Rodzaj i zakres prowadzonej działalno�ci, zgodnie z Polsk�
Klasyfikacj� Działalno�ci (PKD), okre�lonej w Krajowym
Rejestrze S�dowym (KRS) lub Ewidencji Działalno�ci Gospodarczej 
(EDG)3)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Rodzaj �ywno�ci b�d�cej przedmiotem produkcji lub obrotu4):
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

                          

..............................................................
                                                                               
 (piecz�� i podpisy wnioskodawcy                                    
lub osoby reprezentuj�cej   wnioskodawc�)

Zał�czniki do wniosku5)

  
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S�dowego  
2. Kopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE  
3. Za�wiadczenie o wpisie do Ewidencji Działalno�ci Gospodarczej  
  



Obja�nienia: 
1)   Wypełnia si� w przypadku osoby fizycznej. W przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru, 

nale�y wpisa� seri� i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na 
podstawie którego mo�liwe jest ustalenie danych osobowych. 

2)   Nale�y wpisa� zakłady podmiotu działaj�cego na rynku spo�ywczym podlegaj�ce wła�ciwo�ci 
pa�stwowego powiatowego inspektora sanitarnego, do którego składany jest wniosek. Je�eli 
podmiot posiada zakłady produkuj�ce lub wprowadzaj�ce do obrotu �ywno�� podlegaj�ce 
wła�ciwo�ci ró�nych pa�stwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, nale�y zło�y�
odr�bne wnioski do ka�dego wła�ciwego ze wzgl�du na siedzib� zakładu pa�stwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. Je�eli podmiot produkuje lub wprowadza do obrotu 
�ywno�� z obiektów lub urz�dze� ruchomych lub tymczasowych, wła�ciwo�� pa�stwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego jest okre�lana według miejsca prowadzenia działalno�ci 
przez zakład. 

3)  Nale�y wymieni� wszystkie rodzaje działalno�ci w zakresie produkcji lub obrotu �ywno�ci�
zgodnie z Polsk� Klasyfikacj� Działalno�ci (PKD) okre�lone w Krajowym Rejestrze S�dowym 
(KRS) lub Ewidencji Działalno�ci Gospodarczej (EDG). 

4)  Nale�y wymieni� rodzaje �ywno�ci produkowanej przez zakład, a je�eli wnioskiem obj�tych 
jest kilka zakładów produkuj�cych ró�ne rodzaje �ywno�ci, nale�y wymieni� je dla ka�dego 
zakładu we wniosku lub dodatkowo w formie zał�czników do wniosku. 

5)   Zaznaczy� wła�ciwe. 
Jako zał�czniki do wniosku, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpiecze�stwie �ywno�ci i �ywienia, nale�y doł�czy�: 

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S�dowego; 
2)  za�wiadczenie o wpisie do Ewidencji Działalno�ci Gospodarczej; 
3)  kopi� zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne 

pa�stwo członkowskie Unii Europejskiej w przypadku, gdy wnioskodawca b�d�cy cudzoziemcem, 
w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzi� działalno�� gospodarcz�
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami krajowymi. 


