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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

Realizowane w ramach projektu szkoleniowego, 
finansowanego o ze środków PROW 2014- 2020 w 

ramach KSOW, dla Lokalnych Grup Działania z terenu 

Dolnego Śląska 

 

Wrocław, 11. września 2017 r. 

Szkolenie: Jakość żywności,  tworzenie krótkich 
łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, 
wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej 

dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich, 
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Warunki rozpoczęcia działalności  

PROCEDURA REJESTRACJI 
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Produkcja i sprzedaż produktów może odbywać się w ramach: 

 sprzedaży bezpośredniej - dotyczy wyłącznie nieprzetworzonych 
produktów pochodzenia zwierzęcego – tj. surowców, takich jak, 
np. mleko surowe, surowa śmietana, jaja, miód, żywe i 
uśmiercone ryby i niektórych rodzajów mięsa, np. drobiowego, 
króliczego, z nutrii i zwierząt łownych. 

 sprzedaży marginalnej, lokalnej i ograniczonej- przetwarzanie 
produktów pochodzenia zwierzęcego, a także rozbiór mięsa i 
następnie sprzedaż wyprodukowanych produktów na rynku 
lokalnym, zarówno konsumentom końcowym, jak i do zakładów 
prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta końcowego,  

 sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego – dotyczy 
żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, 
hodowli lub chowu . 
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 1) podmioty prowadzące sprzedaż 
bezpośrednią 

 2) zakłady prowadzące działalność 
marginalną, lokalną i ograniczoną  

 3) RHD 

 …… 

 



 W przypadku podmiotu zamierzającego prowadzić 
działalność rejestrowaną zgodnie z art. 20 ustawy 
lub art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) 852/2004,  

PLW weryfikuje wniosek o zatwierdzenie projektu 
technologicznego, pod względem zgodności z 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 18 marca 2013 r. w sprawie projektu 
technologicznego zakładu oraz wniosek o 
zatwierdzenie tego projektu. 
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 Projekt technologiczny podlega zatwierdzeniu w 
drodze decyzji administracyjnej, o ile odpowiada 
szczegółowym wymaganiom określonym w 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dotyczącym wymogów, jakim powinien spełniać 
projekt technologiczny zakładu, w którym ma być 
prowadzona działalność w zakresie produkcji 
produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Zatwierdzenie projektu technologicznego w drodze 
decyzji administracyjnej powinno nastąpić w 
terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w 
tej sprawie. 
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 W dalszej kolejności PLW weryfikuje złożony 
przez podmiot ubiegający się o rejestracje 
wniosek. Wniosek taki powinien być złożony 
na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem 
działalności. 
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 PLW wydając decyzję administracyjną o wpisie 
do rejestru zakładów nadaje temu zakładowi 
weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w 
sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego oraz przekazuje za 
pośrednictwem wpisu do bazy rpp do WLW 
oraz GLW, informacje o zarejestrowanym 
zakładzie przekazywane są na bieżąco i 
udostępnione na stronie www.wetgiw.gov.pl . 
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http://www.wetgiw.gov.pl/


 

 

 

DZIĘKUJĘ ! 
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