..............................................
(miejscowość, data)

.............................................................. ………

(pieczątka podmiotu gospodarczego)

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
JAKOŚCI HANDLOWEJ
ARTYKUŁÓW ROLNO – SPOŻYWCZYCH
W ……………………………….

WNIOSEK
o wydanie / przedłużenie* zezwolenia z dnia………………….., numer………………………………………..
na korzystanie ze specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz
rynku suszu paszowego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 11, poz. 70)

....................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(województwo)

(gmina)

-

-

-

(NIP)
.....................................................................................................................................................................................
(REGON)

(numer z Krajowego Rejestru Sądowego)

……………………………………………………………………………………………………………
(kategoria lub kategorie produktów, wg załącznika Nr 1 do rozporządzenia Rady Nr 2200/96, ze względu na które podmiot wnioskuje
o wydanie zezwolenia na korzystanie ze specjalnego oznakowania)

Załączniki – ogółem 6 szt. (opłata skarbowa w wysokości 50 gr. za każdy załącznik), w tym:
1) odpis z KRS potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą prawną oraz wskazujący organy i osoby
uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej),
2) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru rzeczoznawców oraz wzór imiennej pieczęci, potwierdzające, iż
wnioskodawca zatrudnia rzeczoznawcę/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw,
o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych,
3) oświadczenie podmiotu o znajomości przepisów prawa dotyczących wspólnej organizacji rynku owoców
i warzyw w UE oraz metod kontroli świeżych owoców i warzyw, a także wymagań określonych w normach
jakości handlowej UE dla owoców i warzyw będących przedmiotem prowadzonej działalności
gospodarczej,
4) oświadczenie podmiotu o wdrożeniu systemu wewnętrznej kontroli jakości świeżych owoców i warzyw,
umożliwiającego m.in. identyfikację wszystkich partii owoców i warzyw dostarczanych i wysyłanych
z danego podmiotu gospodarczego, w tym partii pochodzących od producentów pierwotnych,
5) oświadczenie podmiotu o systematycznym przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości handlowej
owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w normach jakości handlowej UE oraz
prowadzeniu rejestracji wyników dokonanych działań kontrolnych w wersji elektronicznej lub papierowej,
6) oświadczenie podmiotu o obrocie świeżymi owocami i warzywami odpowiadającymi wymaganiom
w zakresie parametrów zdrowotnych , tj.: pozostałości środków ochrony roślin, azotanów i azotynów, metali
ciężkich, mikotoksyn, itp.

miejsce na
opłatę skarbową
w wysokości 5 zł.
* niepotrzebne skreślić

…....................................................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do złożenia wniosku)
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