
K O M U N I K A T 
 

DLA ROLNIKÓW,  PODMIOTÓW  PROWADZ ĄCYCH  DZIAŁALNO ŚĆ 
 
●     W ZAKRESIE  PRODUKCJI  PODSTAWOWEJ /PIERWOTNEJ/   ROŚLINNEJ  
 
●    DOSTAW   BEZPOŚREDNICH 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie przypomina, że zgodnie z  
obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego podmioty prowadzące produkcję 
pierwotną  roślinną oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów 
pierwotnych obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów Państwowej  Inspekcji Sanitarnej /art. 61 i 63 ust.2 i 3 ustawy z 
dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywości i żywienia  t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 594 /. 
 
P R O D U K C J A  P I E R W O T N A  - definicja  art. 3 pkt. 17 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002  Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa 
żywności   oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 
 
Produkcja pierwotna (lub podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę zwierząt w 
celu pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Produkcja pierwotna obejmuje także 
łowiectwo, rybołówstwo i zbieranie runa leśnego. 
 
Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty: 
Pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane 
 
Pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa 
 
Zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych) pochodzenia 
roślinnego czyli grzyby, jagody, jak i zwierzęcego- ślimaki. 
 
Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji 
pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego ( sklepu, hurtowni) 
bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 06.06.2007r w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych. ( Dz. U. z 2007r. 
nr 112, poz. 774). 
 
Podmioty zajmujące się  produkcj ą pierwotną roślinną na terenie powiatu wołomińskiego  
mają obowiązek  rejestrowania działalności w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej  w Wołominie, ul. Legionów 78   od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
– 15.00;  telefon. 22 776 38 33  22 776 21 92;  adres e- mail wolomin@psse.waw.pl 
 
Wnioski o wpis do Rejestru prowadzonego przez PPIS w Wołominie dostępne są na stronie 
psse.wolomin /sekcja higieny żywności/ i w siedzibie PSSE w Wołominie. 
We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, w tym rodzaj żywności, która 
ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych. 
 


