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Od dnia 1 stycznia 2017 r. istnieje możliwość prowadzenia przez rolników 
rolniczego handlu detalicznego.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, niezbędne 
do rozpoczęcia procedury rejestracji rolniczego handlu detalicznego:

1)rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w 
sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej  ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159);

2)rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w 
sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub 
wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz.U. poz. 
2192) oraz

3)rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w 
sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. poz. 
2161).
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Rolnicy zamierzający prowadzić rolniczy handel detaliczny w zakresie produkcji 
i sprzedaży:
produktów pochodzenia zwierzęcego i/lub
żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego

i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej)

zobowiązani są złożyć do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii 
wniosek o wpis zakładu do rejestru.
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Procedura rejestracji
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Wzór wniosku

W celu ułatwienia rolnikom rejestracji swojej działalności u właściwego 
terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, opracowany został przykładowy
wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny do 
rejestru powiatowego lekarza weterynarii (do dobrowolnego stosowania).

Przykładowy wzór wniosku udostępniony jest na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl, wg 
ścieżki dostępu:

www.wetgiw.gov.pl

Poprzednia wersja strony 

Higiena prod. pochodzenia zwierz.

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia 
zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez PLW 
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Procedura rejestracji



Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt la ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242) we wniosku o wpis do 
rejestru zakładów składanym do powiatowego lekarza weterynarii należy podać
numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych jedynie w 
przypadku jeżeli wnioskodawca taki numer posiada.

Pszczelarze niebędący rolnikami i nieposiadający takiego numeru, w przypadku 
składania ww. wniosku, nie są zobowiązani do jego podawania. 

Niemniej jednak pszczelarze składający ww. wniosek powinni do niego załączyć
oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, o którym 
mowa w art. 21 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy, pod warunkiem, że taki wniosek jest 
składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi:
•wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
•wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
•uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego 
przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.
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Weterynaryjny numer identyfikacyjny przy prowadzeniu 
zarówno sprzedaży bezpośredniej jak i rolniczego handlu 

detalicznego

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MRiRW z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, weterynaryjny 
numer identyfikacyjny nadawany zakładom prowadzącym rolniczy handel 
detaliczny powinien zawierać w piątej i szóstej cyfrze symbol „35”.

Jeżeli w zakładzie prowadzi się więcej niż jeden z rodzajów działalności w 
zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, powiatowy lekarz 
weterynarii w weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym nadawanym takiemu 
zakładowi wskazuje symbol określający rodzaj działalności podstawowej 
prowadzonej przez ten zakład. 

Tym samym, jeżeli podmiot prowadzi już zarejestrowaną sprzedaż
bezpośrednią, a dodatkowo złożył wniosek o zarejestrowanie kolejnej 
działalności w postaci rolniczego handlu detalicznego, to powiatowy lekarz 
weterynarii powinien zmienić ostateczną decyzję o zarejestrowaniu sprzedaży 
bezpośredniej poprzez rozszerzenie działalności o rolniczy handel detaliczny, 
pozostawiając ten sam numer (symbol „56”) lub nadając nowy (symbol „35”), 
jeżeli rolniczy handel detaliczny byłby działalnością podstawową. 
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Informacje o zmianach dokonywanych w rejestrach powiatowych lekarzy 
weterynarii w zakresie zarejestrowanych zakładów prowadzących rolniczy handel 
detaliczny, automatycznie publikowane są w wykazie zakładów prowadzących 
rolniczy handel detaliczny udostępnionym na stronie internetowej Głównego 
Inspektoratu Weterynarii.

Ścieżka dostępu: www.wetgiw.gov.pl rejestry i ewidencje            Biuro Bezpieczeństwa Żywności 
Pochodzenia Zwierzęcego               Wykaz podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
852/2004              Wykaz zakładów prowadzących rolniczy handel detaliczny
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Od dnia 1 stycznia 2017 r. 
właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej zarejestrowały 

142 zakłady prowadzące rolniczy handel detaliczny
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