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Urzl;fd Gminy w Wieczfni Koscielnej 

06-513 Wieczfnia Koscielna 

Panstwovvy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mlawie informuje, ze zgodnie 
z art. 61 oraz art. 63 ust. 2 pkt 12, 13 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpieczenstwie 
zywnosci i zywienia (t. j. Oz. LJ. z 2018 r. poz. 1541 z pozn. zm.) podmioty, w tym roinicy 
prowadz'1cy gospodarstwa rolne mog'l prowadzic dzialalnosc w ramach rolniczego handlu 
detalicznego (RHO) po uprzedniej rejestracji, bez obowil.~.zkowego zatwierdzenia, 
u Powiatowego Lekarza Weterynarii (produkty pochodzenia zwierzycego lub zywnosc 
zlozona) lub Panstwowego Powiatowego I n:;pektora Sanitarnego (zywnosc pochodzenia 
niezwierz~cego ). 

W celu dokonania rejestracji rolniczegc handlu detalicznego obejmuj'1cego v.'Y1'lcznie 
produkcjy i sprzedaz zywnosci pochodzenia mezwierzycego, nalezy zlozyc wniosek 0 wpis 
zakladu do rejestru zaklad6w podlegaj'lcych urzydowej kontroli organow Panstwowej Inspekcji 
Sanitarnej, na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczycia planowanej dzialalnosci, 
do wlasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Prowadzenie dzialalnosci w ramach RHO musi bye zgodne z obowi'lzuj'lcymi 
w 

-ustawy z dnia 16 listopada 2016r. 0 zmianie niekt6rych ustaw w celu ulatwienia 
sprzedazy zywnosci przez rolnikow(Oz. U. z 2016r. pOZ. 1961 ),-ustav.ry z dnia 25 sierpnia 
2006 r. 0 bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (t.j. Oz. U. z 2018r. pOZ. 1541 z pOi. zm.), 

-rozporz'ldzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
maksymalnej ilosci zywnosci zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu 
i sposobujej dokumentowania( Oz. z 20 16r. pOZ. 2159), 

-rozporz'ldzenia (WE) nr 178/2002 Pariamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
20021'. Llstanawiaj'lcego og61nc zasady i wymagania prawa zywnosciowego i powoluj'lcego 
Europejski Urz'1d ds. Bezpieczenstwa Zywnosci oraz ustanawiaj'lcego procedury w zakresie 
bezpieczenstwa zywnosci (Oz. Urz. UE L Nr 31, str. 1 z pOin, zm.), 

-rozporz'ldzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny srodk6w spozywczych (Oz. Urz. UE L Nr 139, 
str. 1 z pOin, zm.). 

Kto prowadzi dzialalnosc w zakresie produkcji lub obrotu zywnosr;ia bez zlozenia 
wniosku 0 wpis do rejestru zakladow lub 0 zatwierdzenie zakladu i wpis do rejestru 
zaklad6w- podlega kane pienieznej. 

Szczeg610we informacje na temat rejc3tracji rolniczego handlu detalicznego mozna 
uzyskac u wfasciwego ze wzglydu na siedzib't zakladu lub 1piejsce prowadzenia dzialalnosci 
Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Panstwcwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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