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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism 

w procedurach administracyjnych 

 

(druk nr 624) 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI 

I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 oraz z 2013 r. 

poz. 1563) 

Art. 9. 

1. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu 

może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki. 

2. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być 

prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. 

2a. Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). 

3. Organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje zezwolenie na obrót hurtowy przedsiębiorcom 

posiadającym siedziby na terenie województwa. 

[3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku 

przedsiębiorcy.] 

<3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się na podstawie wniosku 

przedsiębiorcy.> 

3b. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy; 

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

3) numer w rejestrze przedsiębiorców; 

4) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej; 

5) wnioskowany limit - dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1; 

6) wnioskowany termin ważności zezwolenia[.]<;> 

<7) oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku 

kalendarzowym: 

a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
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b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.> 

3c. Minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może 

wydać duplikaty zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku ich utraty lub 

zniszczenia. 

[4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj 

dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót 

hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży 

napojów alkoholowych.] 

<4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót 

hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzory tych wniosków, mając na względzie 

zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procedur przy składaniu 

wniosków.> 

 

Art. 9
5
. 

1. Zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki lub 

właściwy marszałek województwa cofa w przypadku: 

1) nieprzestrzegania warunków określonych w art. 9
4
 pkt 3, 4 i 7; 

2) wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych 

źródeł; 

3) popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę 

odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie; 

4) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 9
2
 ust. 5; 

5) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby 

odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem; 

6) zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego 

napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom. 

2. Zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki lub 

właściwy marszałek województwa może cofnąć w przypadku: 

1) nieprzestrzegania warunków określonych w art. 9
4
 pkt 1, 2, 5, 6, 8 i 9; 

2) powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu. 

3. Zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, wygasają w przypadku: 

1) likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu 

hurtowego napojami alkoholowymi; 

2) upływu terminu ważności zezwolenia; 

3) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej. 

4. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w 

ust. 3, minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa 

wydaje zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów 

alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 

6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. 
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<4a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w 

ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

5. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne 

wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od 

dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. 

 

Art. 18. 

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego 

przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację 

punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym". 

1a. (uchylony). 

[2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku 

przedsiębiorcy.] 

<2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wniosku 

przedsiębiorcy.> 

3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje 

napojów alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) powyżej 18% zawartości alkoholu. 

3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu 

pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 

12 ust. 1 i 2. 

4. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach znajdujących się pod 

zarządem wojskowym lub jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych - 

położonych poza obiektami wymienionymi w art. 14 ust. 1 pkt 6 - może być prowadzona 

jedynie za zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1, a ponadto za zgodą organów 

wojskowych określonych przez Ministra Obrony Narodowej lub resortu spraw 

wewnętrznych określonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

5. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera: 

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia; 

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia 

pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania; 

3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej; 

4) przedmiot działalności gospodarczej; 

5) adres punktu sprzedaży; 

6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty: 
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1) (uchylony); 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych; 

[3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, 

jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym;] 

<3) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli 

punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym;> 

4) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o 

której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. 

zm.). 

<6a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku o wydanie zezwolenia 

w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

7. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży jest: 

1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1; 

2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 11
1
; 

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców 

posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych; 

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku 

kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu 

dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu 

potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 11
1
; 

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży; 

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko 

przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w 

zezwoleniu; 

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w 

stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania 

zmiany; 

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez 

radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2; 

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa. 

7a. (uchylony). 

8. Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia. 

9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 

lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata. 
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10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku: 

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a 

w szczególności: 

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, 

na kredyt lub pod zastaw; 

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów 

określonych w art. 14 ust. 3 i 4; 

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów 

alkoholowych; 

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu 

sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze 

sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten 

punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego; 

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych 

źródeł; 

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 11
1
 ust. 4; 

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę 

odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie; 

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby 

odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

11. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne 

wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego 

cofnięciu. 

12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku: 

1) likwidacji punktu sprzedaży; 

2) upływu terminu ważności zezwolenia; 

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży; 

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; 

5) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11
1
 ust. 4, lub niedokonania opłaty 

w wysokości określonej w art. 11
1
 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 11

1
 

ust. 7. 

13. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, 

może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 

6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

14. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na 

podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% 

alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, o których mowa w ust. 3 pkt 3. 

 

Art. 18
1
. 

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą 
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być wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 

4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14. 

2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydawane są na okres do 2 dni. 

3. Opłata za jednorazowe zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek 

gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za 

poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 11
1
 ust. 2 i art. 18 ust. 3. 

4. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Do 

zezwoleń nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, 

ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3. 

5. Opłata za zezwolenia, o których mowa w ust. 4, jest wnoszona na rachunek gminy przed 

wydaniem zezwolenia w wysokości określonej w art. 11
1
 ust. 2 i 5. 

<6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzory wniosków o wydanie 

zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 4, w formie dokumentów elektronicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

 

Art. 18
4
. 

1. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych w art. 

18 ust. 12, organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na 

wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin 

określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia zezwolenia. 

2. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów 

napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi: 

1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa; 

2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 

4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% 

alkoholu. 

3. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, 

zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o 

wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po 

upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, o którym mowa w 

ust. 1. 

<4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 
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USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. O NARODOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM 

I ARCHIWACH (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) 

 

Art. 51c. 

1. [Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy 

zawierającego następujące dane:] <Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie 

wniosku przedsiębiorcy zawierającego następujące dane:> 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jej siedzibę i adres; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców; 

3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy; 

5) określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem; 

6) określenie miejsca lub miejsc, w których będzie wykonywana działalność objęta 

wpisem i daty jej rozpoczęcia; 

7) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku: 

a) nie ma zaległości podatkowych, 

b) nie ma zaległości w zakresie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, 

c) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie 

następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i 

płacowych są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym 

okresie przechowywania, określone w rozdziale 4a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.". 

3. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jej siedzibę i adres; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

<4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi 

wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 
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Art. 51f. 

1. Przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane zaświadczenie o wpisie zawierające 

następujące dane: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2) zakres działalności gospodarczej objętej wpisem; 

3) miejsce wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem; 

4) datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać marszałkowi województwa 

wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 1-6, a także informacje o 

postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości. 

<3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi 

wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz 

z 2014 r. poz. 40) 

Art. 31. 

1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka: 

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną 

konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki 

jest nie mniejsza niż połowa wysokości; 

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane 

pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. 

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego 

zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób 

wykonywania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

<2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, 

o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów: 

1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz 

stanu środowiska lub 

2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione 

prowadzenie robót związanych z rozbiórką. 
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4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, 

przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót 

rozbiórkowych. 

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia 

na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego 

zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od 

obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o 

zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) 

Art. 75ab. 

1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zawierającego 

następujące dane: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o 

której mowa w art. 75a ust. 1; 

5) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku. 

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa: 

[1) certyfikat, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2;] 

<1) oświadczenie o posiadaniu certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, 

wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację;> 

2) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom: 

a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, 

b) osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości 

prawnej jednostki organizacyjnej oraz 

3) oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której 

mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym; 
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3) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną 

lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument 

stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.". 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinno również zawierać: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

<5. Minister właściwy do spraw transportu określi wzór wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, zawierającego oświadczenie o posiadaniu certyfikatu,  o którym mowa w art. 

75a ust. 2 pkt 2, wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację, w formie 

dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

Art. 80c. 

1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do 

realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) Policji; 

1a) Inspekcji Transportu Drogowego; 

2) Żandarmerii Wojskowej; 

3) Straży Granicznej; 

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

4a) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

5) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

5a) Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

6) sądom; 

7) prokuraturze; 

8) organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu; 

9) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

9a) Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

9b) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia 

ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany; 

10) organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 

10a) strażom gminnym (miejskim); 
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11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

12) komornikom sądowym; 

13) administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

14) wojskowym komendantom uzupełnień; 

15) ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

16) ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

17) ministrowi właściwemu do spraw łączności; 

18) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się 

wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8. 

3. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek 

właściciela lub posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5, których one dotyczą. 

3a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych 

zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi 

zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne [(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.
196)

)]. 

3b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 3a, podlegają następujące dane: 

1) marka pojazdu; 

2) seria i numer dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego; 

3) dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. c, d, g i pkt 5 lit. a i odpowiednio lit. c albo 

lit. d. 

3c. W celu uzyskania potwierdzenia lub zaprzeczenia, o którym mowa w ust. 3a, jest 

wymagane podanie wszystkich danych wskazanych w ust. 3b. 

3d. Potwierdzenie lub zaprzeczenie, o którym mowa w ust. 3a, może otrzymać osoba, której 

tożsamość została ustalona w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3e.  Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się w postaci elektronicznej 

przy użyciu systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem danych o właścicielu pojazdu 

lub o posiadaczu, o którym mowa w art. 73 ust. 5, po podaniu danych identyfikujących 

pojazd, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80e ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić dane lub informacje 

zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1-3, w tym osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes. 

5. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego 

wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, w sposób wykluczający 

możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. 

zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

6. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 3e 

oraz 7, na uzasadniony wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej 

lub w postaci elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 
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ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

6a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom 

zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez 

organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób 

udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi 

ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których 

mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane lub informacje uzyskał; 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierując się potrzebami ujednolicenia 

wniosków oraz usprawnienia procesu udostępniania danych z centralnej ewidencji 

pojazdów, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 i 6. 

 

Art. 83a. 

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację 

kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania 

działalności objętej wpisem. 

2. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w 

art. 83 ust. 2, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, 

jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych 

jednostek. 

3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest 

dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1) firmę przedsiębiorcy; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3) adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy; 

4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy; 

5) zakres badań; 

6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień. 

4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: 
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"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację 

kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 

- Prawo o ruchu drogowym.". 

5. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

<5a. Minister właściwy do spraw transportu określi wzór wniosku o zmianę danych 

zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz 

wzór wniosku o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację 

kontroli pojazdów, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne.> 

6. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów umieszcza się dane 

przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on 

inny niż adres siedziby. 

7. Starosta może wyrazić zgodę na umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu 

przez stację kontroli pojazdów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 518) 

Art. 177. 

1. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie 

fizycznej, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 

za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko 

mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo 

przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo 

skarbowe; 

3) posiada wyższe wykształcenie; 

4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości; 

5) odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny 

nieruchomości; 
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6) przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła 

egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. 

1a. Przebieg praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest rejestrowany w dzienniku 

praktyki zawodowej. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego ponosi opłatę za wydanie 

dziennika praktyki zawodowej, w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie 

dziennika praktyki zawodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która posiada dyplom 

ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i 

umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów 

podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do 

dyplomu lub zaświadczenie uczelni. 

2a. (uchylony). 

2b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy osoby która: 

1) odbyła praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w 

wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na 

podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją 

zawodową rzeczoznawców majątkowych, lub 

2) posiada udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

związanym z wyceną nieruchomości. 

3. (uchylony). 

<4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zaświadczenia, 

o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 196) 

Art. 7. 

1. Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze 

względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który 

utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organem właściwym do 

prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę 

oddziału. 

2. W wypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę i prowadzącego działalność 

organizatora turystyki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 
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o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który nie 

utworzył oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierza organizować 

imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do 

prowadzenia rejestru jest wybrany przez niego marszałek województwa. 

3. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące dane: 

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest 

osobą fizyczną - adres zamieszkania; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3) określenie przedmiotu działalności; 

4) określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje 

europejskie lub kraje pozaeuropejskie); 

5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru 

oraz oddziałów; 

6) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy 

oraz działalnością jego oddziałów. 

4. Do wniosku przedsiębiorca dołącza oryginał umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 

oraz oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania 

imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów 

o świadczenie usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych.". 

5. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

5a. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi 

przyjmować na rachunek powierniczy, składa, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, 

oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że imprezy turystyczne będę świadczył 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem 

wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na rachunek 

powierniczy.". 

5b. W wypadku gdy dokumenty zabezpieczenia finansowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 oraz ust. 1a i 1b, są sformułowane w języku obcym, dołącza się do wniosku także 

ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Ten sam obowiązek dotyczy 

przedkładania kolejnych dokumentów zabezpieczenia finansowego. 

6. Wpis do rejestru obejmuje dane, określone w ust. 3, z wyjątkiem adresu zamieszkania, 

jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 

7. Rejestr jest jawny. 
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8. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 

<9. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór wniosku o wykreślenie 

z rejestru, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

Art. 7a. 

1. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w 

art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przez 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego na okres krótszy niż 24 miesiące, 

przedsiębiorca może przedłużyć ten okres łącznie do 24 miesięcy. 

[2. O zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca 

jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr w terminie 7 dni od dnia 

zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.] 

<2. O zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika 

turystycznego, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu jej wykonywania 

przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr w terminie 7 

dni od dnia zawieszenia, przedłużenia zawieszenia lub wznowienia wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.> 

<2a. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór zawiadomienia o zawieszeniu 

wykonywania oraz wzór zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, w formie 

dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

3. Zawieszenie przez przedsiębiorcę wykonywania działalności organizatora turystyki lub 

pośrednika turystycznego nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się z 

umów zawartych z klientami w okresie przed zawieszeniem działalności organizatora 

turystyki lub pośrednika turystycznego. 

4. Obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1a i 1b, nie mają zastosowania 

do przedsiębiorcy w okresie zawieszenia przez niego wykonywania działalności 

organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. 

5. W wypadku niepowiadomienia przez przedsiębiorcę o wznowieniu wykonywania 

działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, po upływie okresu 

zawieszenia organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji, 

przedsiębiorcę z rejestru. 

 

Art. 39. 

1. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego 

obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. 

2. W razie rozpoczęcia świadczenia usług w obiekcie hotelarskim, który posiada 

zaszeregowanie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić do 
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właściwego marszałka województwa o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego 

zaszeregowania. 

3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie, o którym mowa w art. 35 

ust. 2, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w 

gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji wymienionej w 

art. 38 ust. 3. 

4. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach, o których mowa w art. 35, 

mają obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących 

zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług 

hotelarskich. 

5. Rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek 

informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich. 

<6. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w 

ust. 3, oraz informacji, o której mowa w ust. 4 i 5, w formie dokumentów 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O DOZORZE TECHNICZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

963, 984 i 1611) 

Art. 9. 

1. Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy 

lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez 

wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który posiada uprawnienie, 

wydane w formie decyzji administracyjnej, do ich wytwarzania, naprawiania lub 

modernizacji, zwane dalej "uprawnieniem", wydane przez organ właściwej jednostki 

dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

1a. Uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga także świadczenie usług w 

zakresie naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania 

materiałów i elementów stosowanych do ich modernizowania lub naprawiania przez 

usługodawców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 4 marca 2010 

r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z 

późn. zm.). 

2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek wytwarzającego urządzenia 

techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawiającego lub 

modernizującego urządzenia techniczne, wydaje uprawnienie po stwierdzeniu, że 

wytwarzający, naprawiający lub modernizujący spełnia wymagania w zakresie 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, a w szczególności: 

1) wdrożył właściwą technologię wytwarzania, naprawy lub modernizacji; 

2) posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z 

technologią, o której mowa w pkt 1; 
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3) zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, określonych w odrębnych 

przepisach; 

4) posiada zorganizowaną kontrolę jakości; 

5) ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, 

naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we 

własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki 

dozoru technicznego. 

3. Wymagania określone w ust. 2 uważa się za spełnione, jeżeli wytwarzający, naprawiający 

lub modernizujący urządzenia techniczne posiada system jakości zgodny z Polskimi 

Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru 

technicznego. 

<3a. Prezes Urzędu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego i Szef Wojskowego 

Dozoru Technicznego, każdy w zakresie swojej właściwości, określą wzór wniosku, o 

którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

4. Dokument potwierdzający przyznanie uprawnienia zawiera określenie warunków 

stanowiących podstawę jego wydania, a w szczególności: 

1) specyfikacje techniczne - dokumenty określające cechy, jakie urządzenie techniczne 

powinno posiadać w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub 

wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii 

badań, znakowania i oznaczania urządzenia - które powinny być stosowane przy 

wytwarzaniu urządzenia technicznego, materiałów i elementów stosowanych do 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego; 

2) technologie stosowane przy wytwarzaniu, naprawie lub modernizacji urządzeń 

technicznych; 

3) materiały stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń 

technicznych; 

4) wymagania dotyczące kontroli jakości urządzeń technicznych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 stycznia 2001 r. O WYŚCIGACH KONNYCH (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 

późn. zm.) 

Art. 16. 

1. Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych wymaga wpisu do rejestru 

organizatorów wyścigów konnych, zwanego dalej "rejestrem". 

2. Rejestr prowadzi Prezes. 

3. Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych może wykonywać podmiot, 

który: 

1) posiada tor wyścigowy, spełniający wymagane warunki techniczne, 
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2) posiada zabezpieczenie finansowe dla właściwego przeprowadzenia wyścigów 

konnych, 

3) posiada plany gonitw, o których mowa w art. 20. 

4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera: 

1) nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w przypadku gdy podmiot taki numer posiada, oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

3) lokalizację toru wyścigowego uzgodnioną z wójtem, burmistrzem albo prezydentem 

miasta, 

4) określenie zabezpieczenia finansowego dla właściwego przeprowadzania wyścigów 

konnych oraz wskazanie źródeł pochodzenia posiadanego kapitału, 

5) określenie rodzaju gonitw, które mają być przeprowadzane, oraz planowanej ich 

liczby w ciągu roku, 

6) opis urządzeń technicznych toru wyścigowego, 

7) planowany termin rozpoczęcia działalności. 

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, podmiot składa oświadczenie następującej 

treści: 

"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych są 

kompletne i zgodne z prawdą, 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania 

wyścigów konnych, określone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach 

konnych.". 

6. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1) nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

7. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane: 

1) nazwa podmiotu, jego siedziba i adres albo adres zamieszkania, 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w przypadku gdy podmiot taki numer posiada, oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

3) lokalizacja toru wyścigowego, uzgodniona z wójtem, burmistrzem, prezydentem 

miasta, 

4) data dokonania wpisu. 

<7a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

4, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 

oraz z 2014 r. poz. 183).> 
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8. Rejestr jest jawny. 

9. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. 

 

Art. 21b. 

1. Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową w danym roku kalendarzowym może być 

udzielone osobie, która: 

1) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 

ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. 

zm.) lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym, 

2) zdała egzamin ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych przed 

komisją powołaną przez Prezesa. 

2. Wniosek o udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których 

mowa w ust. 1. 

<2a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

3. Prezes udziela albo odmawia udzielenia pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową w 

drodze decyzji. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

 

Art. 21c. 

1. Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym: 

1) jest udzielana odrębnie na trenowanie: 

a) kłusaków, 

b) koni innych ras, 

2) może być udzielona osobie, która: 

a) posiada uprawnienia do trenowania koni nadane przez Prezesa na czas 

nieokreślony po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 

Prezesa, poprzedzonego ukończeniem szkolenia przeprowadzonego przez Klub, 

b) spełnia jeden z następujących warunków: 

– ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub 

rolnictwo oraz posiada co najmniej dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej 

lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej 

przez okres co najmniej 2 lat, 

– posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej pięcioletni staż 

pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą 

koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 5 lat, 

– wygrała co najmniej 500 gonitw, 
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– przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres 

co najmniej 3 lat, 

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 

35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu 

określone w Kodeksie karnym, 

d) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub 

pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem 

wymierzającym taką karę dyscyplinarną. 

2. Osobie, która nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, może 

być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub 

współwłaścicielem. 

3. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 

(powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na trenowanie 

koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary. 

4. Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których 

mowa w ust. 1. 

5. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających: 

1) posiadane wykształcenie oraz 

2) odpowiedni staż pracy lub okres wykonywania czynności związanych z obsługą koni 

w stajni wyścigowej. 

<5a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

4, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze decyzji. 

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

 

Art. 21d. 

1. Licencja na dosiadanie (powożenie) koni w danym roku kalendarzowym może być 

udzielona osobie, która: 

1) posiada uprawnienia do dosiadania (powożenia) koni nadane przez Prezesa na czas 

nieokreślony po: 

a) złożeniu pisemnego oświadczenia, że wnioskodawca posiada praktyczne 

umiejętności dosiadania (powożenia) koni, potwierdzonego przez trenera 

mającego ważną licencję na trenowanie koni, 

b) zdaniu egzaminu ze znajomości regulaminu wyścigów konnych przed komisją 

egzaminacyjną powołaną przez Prezesa, 

2) posiada co najmniej wykształcenie podstawowe, 

3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 

ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 
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sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w 

Kodeksie karnym, 

4) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia 

funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką 

karę dyscyplinarną, 

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

gonitwach, wydane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny Ośrodek 

Medycyny Sportowej lub lekarza innego zakładu opieki zdrowotnej wskazanego 

przez Prezesa. 

2. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 

(powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na dosiadanie 

(powożenie) koni można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary. 

3. Wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powożenie) koni zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie. 

<4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

3, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

5. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na dosiadanie (powożenie) koni w drodze 

decyzji. 

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

 

Art. 21e. 

1. Licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego udziela się odrębnie dla funkcji: 

1) sędziego startera, 

2) sędziego u celownika, 

3) sędziego u wagi, 

4) sędziego u zegara, 

5) sędziego obserwatora, 

6) sędziego - członka komisji technicznej i komisji odwoławczej. 

2. Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego w danym roku kalendarzowym 

może być udzielona osobie, która: 

1) posiada uprawnienia do pełnienia funkcji sędziego wyścigowego nadane przez 

Prezesa na czas nieokreślony po zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów 

dotyczących wyścigów konnych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez 

Prezesa, 

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie albo przed dniem 1 września 2001 r. 

pełniła funkcję sędziego wyścigowego przez okres co najmniej 3 lat, 
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3) ukończyła szkolenie w zakresie przepisów o wyścigach konnych, przeprowadzone 

przez Klub - w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1-4, 

4) zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją 

powołaną przez Prezesa - w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o 

których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, 

5) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 

ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w 

Kodeksie karnym lub przestępstwo określone w art. 228-230a, art. 250, art. 296a lub 

art. 296b tego kodeksu, 

6) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia 

funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką 

karę dyscyplinarną. 

3. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie dotyczą osób, które pełniły daną funkcję 

sędziego wyścigowego w poprzednim roku kalendarzowym. 

4. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 

(powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na pełnienie 

funkcji sędziego wyścigowego można udzielić dopiero po wykonaniu tej kary. 

5. Wniosek o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których 

mowa w ust. 2. 

6. Do wniosku dołącza się kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie. 

<6a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

7. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego 

wyścigowego w drodze decyzji. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

Art. 221. 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz 

informacji, o których mowa w art. 184 ust. 2-4, powinien także zawierać: 

1) czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do 

powietrza w ciągu roku; 
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2) określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów 

przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub 

powstającego produktu; 

3) opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca 

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów 

poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. 

U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.); 

4) określenie aerodynamicznej szorstkości terenu; 

5) aktualny stan jakości powietrza; 

6) określenie warunków meteorologicznych; 

7) wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o 

których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników. 

8) (uchylony). 

1a. (uchylony). 

2. Informacje, o których mowa: 

1) w art. 184 ust. 2 pkt 10, powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie 

gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w 

przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, 

w jakich wyrażone są te standardy; 

2) w art. 184 ust. 2 pkt 16, powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru 

wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz 

proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów. 

<3. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ 

I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 

późn. zm.) 

Art. 17. 

<1.> Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: 

1) oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o 

zezwolenie, jego siedzibę i adres; 

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności; 

3) określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca 

ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem; 

4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej 

wnioskodawcy; 
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5) informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości 

oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków; 

6) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków; 

7) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem; 

8) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

<2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. O USŁUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 273) 

Art. 16. 

1. [Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien 

zawierać następujące dane:] <Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek 

przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:> 

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania 

licencji - numer licencji: 

a) przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony - w przypadku 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, 

b) członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych 

do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy - w przypadku 

przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną; 

5) adres stałego miejsca wykonywania działalności. 

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, 

że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są 

kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług 

detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach 

detektywistycznych.". 

3. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 
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2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

<4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz wzory 

wniosków o zmianę danych zawartych w rejestrze i o wykreślenie z rejestru, w 

formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

Art. 16a. 

1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 3a, składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: 

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania; 

2) dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty 

elektronicznej; 

3) wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez 

przedsiębiorcę usług detektywistycznych; 

4) informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach 

indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem 

działalności detektywistycznej; 

5) informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług 

detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie posiada. 

 

<Art. 16b. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia 

czasowego świadczenia usług detektywistycznych oraz wzór zgłoszenia zakończenia 

czasowego świadczenia usług detektywistycznych, w formie dokumentów 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) 

Art. 131. 

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) operat wodnoprawny, zwany dalej "operatem"; 
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2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach 

zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego; 

3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 

2a. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych 

lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt 

instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i 

zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia 

wodnego, którego dotyczy instrukcja. 

2b. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na 

odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację 

hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

45a ust. 1, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się 

zgodę właściciela tych urządzeń. 

4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na 

podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o 

którym mowa w art. 132. 

<4a. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi wzór wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

5. Koszty opracowania projektu instrukcji gospodarowania wodą ponoszą: 

1) podmioty odnoszące korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja, 

proporcjonalnie do odnoszonych korzyści; 

2) podmioty, których korzystanie z wody lub urządzenia wodnego wymaga dokonania 

zmiany instrukcji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r. Nr 

45, poz. 271, z późn. zm.) 

Art. 70. 

1. Poza aptekami obrót detaliczny produktami leczniczymi, z uwzględnieniem art. 71 ust. 1 i 

3 pkt 2, mogą prowadzić punkty apteczne. 

2. Punkty, o których mowa w ust. 1, może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna oraz 

niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego. 

2a. W punkcie aptecznym musi być ustanowiona osoba odpowiedzialna za prowadzenie 

punktu, będąca kierownikiem punktu aptecznego. 

2b. Kierownikiem punktu aptecznego może być farmaceuta z rocznym stażem lub technik 

farmaceutyczny, posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych. 
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3. Punkty apteczne tworzone po dniu wejścia w życie ustawy mogą być usytuowane jedynie 

na terenach wiejskich, jeżeli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka 

ogólnodostępna. 

4. Prowadzenie punktów aptecznych wymaga uzyskania zezwolenia. Przepisy art. 99 ust. 2 i 

3, art. 100 ust. 1-3, art. 101-104 oraz art. 107 stosuje się odpowiednio. 

<4a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi wzór wniosku o wydanie zezwolenia, o 

którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

5. W zakresie przechowywania i prowadzenia dokumentacji zakupywanych i 

sprzedawanych produktów leczniczych oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli 

przyjmowania produktów leczniczych oraz warunków i trybu przekazywania informacji o 

obrocie i stanie posiadania określonych produktów leczniczych stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące aptek. 

6. Za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia 

na prowadzenie punktu aptecznego są pobierane opłaty, które stanowią dochód budżetu 

państwa. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o 

których mowa w ust. 6, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności 

gospodarczej, przy czym wysokość tych opłat nie może być wyższa niż dwukrotność 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

Art. 83. 

1. Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni produktów leczniczych 

weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii, prowadzi Rejestr Zezwoleń na 

Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej. 

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w art. 76 ust. 1 pkt 1-6 i 8 i 

jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

3. Wydanie zezwolenia, jego zmiana, cofnięcie lub wygaśnięcie wymaga wprowadzenia 

stosownych zmian w rejestrze, o którym mowa w ust. 1. 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny udostępnia dane objęte wpisem do rejestru, o którym 

mowa w ust. 1, systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, opis systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w ust. 2, zawierający minimalną funkcjonalność systemu, zestawienie 

struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów 

komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne [(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.
22)

)], mając na uwadze zapewnienie 

jednorodności zakresu i rodzaju danych gromadzonych w rejestrze, o których mowa w 

ust. 1, która umożliwi zachowanie zgodności z minimalnymi wymaganiami określonymi 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) 

Art. 15. 

1. Akredytacja jest udzielana, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia (WE) nr 

765/2008, przez Polskie Centrum Akredytacji, zwane dalej "Centrum Akredytacji", na 

wniosek jednostki oceniającej zgodność. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o akredytację, wskazanie 

jej siedziby i adresu; 

2) numer w rejestrze właściwym dla jednostki oceniającej zgodność; 

3) określenie zakresu akredytacji; 

4) wykaz dokumentów opisujących system zarządzania w jednostce oceniającej 

zgodność. 

3. Do wniosku dołącza się oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, albo 

kopie poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki oceniającej 

zgodność. 

4. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o 

których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Jednostka oceniająca zgodność może uzgodnić z 

Centrum Akredytacji inny sposób udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 

pkt 4. 

5. Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinien być 

opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Centrum Akredytacji, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

o udzielenie akredytacji, jest obowiązane do zawiadomienia wnioskującej jednostki 

oceniającej zgodność o udzieleniu albo odmowie udzielenia akredytacji. 

<6a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

7. Odmowa udzielenia akredytacji następuje po stwierdzeniu, że jednostka oceniająca 

zgodność nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 

765/2008. 

 

Art. 19. 

1.  Jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria w celu uzyskania 

notyfikacji mogą ubiegać się o autoryzację w zakresie nieprzekraczającym zakresu 

posiadanej akredytacji, z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria, o których mowa w ust. 1, 

powinny spełniać następujące kryteria: 
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1) posiadać personel o odpowiedniej wiedzy technicznej w zakresie wyrobów i danej 

procedury oceny zgodności; 

2) być niezależne i bezstronne w stosunku do podmiotów bezpośrednio lub pośrednio 

związanych z procesem produkcji wyrobu; 

3) dysponować odpowiednim sprzętem; 

4)  (uchylony). 

3. Autoryzacja jest udzielana na wniosek jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej 

albo laboratorium, spełniających kryteria określone w ust. 2, pod warunkiem: 

1) uzyskania certyfikatu akredytacji; 

2) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w wysokości odpowiedniej dla 

ryzyka związanego z prowadzoną działalnością; 

3) spełnienia dodatkowych kryteriów określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 1 albo wymagań określonych w odrębnych ustawach. 

4. Wniosek o udzielenie autoryzacji zawiera: 

1) oznaczenie jednostki certyfikującej lub kontrolującej albo laboratorium ubiegających 

się o autoryzację, ich siedziby i adresu; 

2) numer w rejestrze właściwym dla jednostki certyfikującej lub kontrolującej albo 

laboratorium; 

3) określenie zakresu autoryzacji. 

5. Do wniosku o udzielenie autoryzacji dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

kryteriów, o których mowa w ust. 2 i 3. 

<5a. Minister właściwy do spraw gospodarki określi wzór wniosku o udzielenie 

autoryzacji, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.> 

6. Warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie dotyczą jednostek certyfikujących, 

jednostek kontrolujących i laboratoriów jednostek administracji rządowej wykonujących 

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej czynności związane z prawną kontrolą 

metrologiczną przyrządów pomiarowych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - 

Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.). 

7. Warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie dotyczy akredytowanych jednostek 

certyfikujących lub kontrolujących oraz akredytowanych laboratoriów wykonujących 

czynności w zakresie wyrobów wykorzystywanych na cele obronności lub 

bezpieczeństwa państwa oraz służących do ochrony informacji niejawnych. 

 

Art. 40e. 

1. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego lub jego upoważnionego 

pracownika. 

2. Kontrolowany lub jego upoważniony pracownik są obowiązani umożliwić wykonywanie 

kontroli, a w szczególności: 

1) zapewnić wgląd w dokumenty objęte zakresem kontroli; 

2) wydać za pokwitowaniem wyroby lub dokumenty, jeżeli jest to niezbędne do 

przeprowadzenia ich dalszej analizy lub dokładniejszej kontroli; 
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3) udzielić niezbędnej pomocy technicznej, jeżeli dokumenty będące przedmiotem 

kontroli zostały zapisane na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne [(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.
7)

)]; 

4) udostępnić obiekty i pomieszczenia, w których znajdują się dokumenty i wyroby 

objęte zakresem kontroli; 

5) udzielać wszelkich wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli; 

6)  udostępnić dokumenty w celu sporządzenia kopii; zgodność kopii z oryginałem 

dokumentu potwierdza kontrolowany lub jego upoważniony pracownik. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z 2008 r. Nr 220, poz. 1433 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) 

 

Art. 17. 

1. Podmiot ubiegający się o wpis do ewidencji powinien spełniać wymogi określone w art. 

5-11, a także posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

2. Podstawą podjęcia przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjna uchwały w sprawie 

wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji jest wniosek podmiotu 

prowadzącego zakład. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt 

oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby; 

2) nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt oraz jego adres i numer telefonu; 

3) regulamin zakładu leczniczego dla zwierząt; 

4) informację o rodzaju i zakresie świadczonych usług weterynaryjnych; 

5) imię i nazwisko kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt; 

6) informację o liczbie pracowników, w tym lekarzy weterynarii i personelu 

pomocniczego; 

7) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

4.  Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący zakład leczniczy dla 

zwierząt składa oświadczenie następującej treści: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt są 

kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt określone w ustawie z dnia 18 grudnia 

2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 

2008 r. Nr 220, poz. 1433). 

5. Oświadczenie powinno również zawierać: 
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1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt 

oraz jego adres miejsca zamieszkania albo siedziby; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego zakład 

leczniczy dla zwierząt, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

6. Organ prowadzący ewidencję, w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 2, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, po sprawdzeniu tych 

dokumentów dokonuje wpisu do ewidencji oraz wydaje wnioskodawcy zaświadczenie o 

wpisie. 

7. Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 

6, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca 

może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który 

nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

8. Do zmiany wpisu do ewidencji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wpisu do 

ewidencji. 

<9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

2, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wzór wniosku o zmianę 

wpisu do ewidencji oraz wzór wniosku o wykreślenie z ewidencji, w formie 

dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 

849, z późn. zm.) 

Art. 13. 

1. Decyzję w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, na wniosek zainteresowanego 

podmiotu, wydaje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

albo siedzibę tego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być również złożony przed dokonaniem 

granicznej kontroli fitosanitarnej za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, 

właściwego dla punktu wwozu, przez podmiot wprowadzający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty z państw trzecich. 

3.  Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie ma miejsca zamieszkania albo siedziby na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję w sprawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców wydaje wojewódzki inspektor właściwy dla: 

1) planowanego miejsca prowadzenia uprawy, wytwarzania, magazynowania, 

pakowania, sortowania, wprowadzania lub rozpoczęcia przemieszczania na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 

do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru albo 

2) punktu wwozu, w przypadku podmiotów wprowadzających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty z państw 

trzecich. 

4. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców zawiera: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres; 

2) określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów; 

3) rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności; 

4) imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem; 

5)  numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

<4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

1, oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 

oraz z 2014 r. poz. 183).> 

5. Rejestr przedsiębiorców zawiera: 

1) informacje, o których mowa w ust. 4; 

2) numer wpisu; 

3) datę wpisu. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

przypadki, w których podmiot jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru 

przedsiębiorców, jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów 

szkodliwych, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie rejestracji 

producentów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. O RYBOŁÓWSTWIE (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. 

zm.) 

Art. 6. 

[1. Statek rybacki o polskiej przynależności jest wpisywany, na pisemny wniosek właściciela 

tego statku rybackiego, do rejestru statków rybackich, zwanego dalej "rejestrem".] 

<1. Statek rybacki o polskiej przynależności jest wpisywany, na wniosek właściciela 

tego statku rybackiego, do rejestru statków rybackich, zwanego dalej „rejestrem”.> 

2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej przez ministra właściwego do spraw 

rybołówstwa. 

3.  Wniosek o wpis do rejestru składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa za 

pośrednictwem okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, właściwego dla portu 

macierzystego statku rybackiego. 
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4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera: 

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie 

siedziby i adres właściciela statku i armatora statku rybackiego; 

2) nazwę statku rybackiego, jeżeli została nadana; 

3) oznakę rybacką, jeżeli statek rybacki ją posiada; 

4) numer identyfikacyjny statku rybackiego, jeżeli statek taki numer posiada; 

5) numer rejestrowy polskiego rejestru okrętowego, jeżeli statek rybacki jest wpisany 

do polskiego rejestru okrętowego prowadzonego przez izbę morską właściwą dla 

portu macierzystego tego statku; 

6) międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli został nadany; 

7) nazwę portu macierzystego statku rybackiego; 

8) rodzaj statku rybackiego; 

9) rodzaj napędu statku rybackiego, moc w kW silników głównych i pomocniczych, ich 

typy, numery i rok zamontowania; 

10) długość całkowitą statku rybackiego; 

11) długość statku rybackiego między pionami; 

12) szerokość i zanurzenie statku rybackiego; 

13) pojemność statku rybackiego; 

14) nośność statku rybackiego; 

15) rok i miejsce budowy statku rybackiego; 

16) rok ostatniej modernizacji statku rybackiego; 

17) datę rozpoczęcia użytkowania statku rybackiego; 

18) materiał główny kadłuba statku rybackiego; 

19) rok położenia stępki; 

20) pojemność ładowni przeznaczonych do przechowywania produktów rybołówstwa; 

21) rodzaj narzędzi połowowych, w tym rodzaj głównego narzędzia połowowego; 

22) wskazanie kraju, w którym statek rybacki został nabyty. 

5. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dokumenty potwierdzające dane zawarte we 

wniosku. 

6. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku przekazuje wniosek o wpis do rejestru statków rybackich ministrowi 

właściwemu do spraw rybołówstwa. 

<7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzór wniosku o wpis do rejestru 

oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 

oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

Art. 12. 

1. Licencję wydaje minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek armatora statku 

rybackiego. 
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2.  Wniosek o wydanie licencji składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa za 

pośrednictwem właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego. 

3. Licencja na statek rybacki wpisany do rejestru wydawana jest na czas nieokreślony. 

4. Wniosek o wydanie licencji zawiera: 

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie 

siedziby i adres armatora statku rybackiego; 

2) numer identyfikacyjny statku rybackiego; 

3) oznakę rybacką. 

<4a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzór wniosku o wydanie oraz 

zmianę licencji, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.> 

5. W czasie wykonywania rybołówstwa morskiego licencja powinna znajdować się na statku 

rybackim, na który została wydana, z wyłączeniem statków rybackich o długości 

całkowitej poniżej 10 m. 

 

Art. 23. 

1. Połowy organizmów morskich w polskich obszarach morskich w celach naukowo-

badawczych albo szkoleniowych mogą być prowadzone po uzyskaniu pozwolenia 

właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego. 

2. Z wnioskiem o wydanie pozwoleń, o których mowa w ust. 1, mogą wystąpić instytuty 

naukowo-badawcze, szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe kształcące w zakresie 

rybołówstwa morskiego oraz szkoły ponadgimnazjalne o profilu rybołówstwo morskie, 

których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na połowy organizmów morskich w celach naukowo-

badawczych zawiera: 

1) planowany zakres i sposób badań; 

2) przewidywany rejon połowów; 

3) określenie organizmów morskich, które będą celem połowów; 

4) planowaną wielkość połowów; 

5) przewidywany czas trwania badań; 

6) oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy w celach naukowo-

badawczych. 

4. Wniosek o wydanie pozwolenia na połowy organizmów morskich w celach 

szkoleniowych zawiera określenie organizmów morskich, które będą celem połowów, 

oraz przewidywany rejon i wielkość połowów. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż na 1 miesiąc przed 

przewidywanym dniem rozpoczęcia połowów organizmów morskich w celach naukowo-

badawczych albo szkoleniowych. 

<6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzory wniosków o wydanie oraz 

zmianę pozwoleń, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentów elektronicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.> 
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Art. 28. 

1. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich mogą być 

prowadzone po uzyskaniu sportowego zezwolenia połowowego. 

2. Sportowe zezwolenie połowowe wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego na 

wniosek: 

1) osoby fizycznej - na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych urządzeń 

pływających; 

2) organizatora zawodów sportowych - na prowadzenie połowów z brzegu; 

3) armatora statku - na prowadzenie połowów z jego statku. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie 

siedziby i adres wnioskodawcy; 

2) serię i numer dokumentu tożsamości; 

3) wskazanie terminu, na jaki ma być wydane zezwolenie; 

4) w przypadku armatora statku - nazwę lub oznakę statku; 

5) w przypadku organizatora zawodów sportowych - listę uczestników zawodów oraz 

miejsce i czas trwania zawodów. 

<3a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzór wniosku, o którym mowa w 

ust. 2, oraz wzór wniosku o zmianę zezwolenia, w formie dokumentów 

elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

4. Sportowe zezwolenie połowowe zawiera w szczególności: 

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie 

siedziby i adres wnioskodawcy; 

2) okres ważności zezwolenia; 

3) określenie ilości i gatunku ryb oraz sposobu prowadzenia połowu. 

5. Sportowe zezwolenie połowowe wydaje się na okres 1 miesiąca albo 1 roku, albo na czas 

trwania zawodów sportowych. 

6. Do prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych nie mogą być używane 

narzędzia połowowe wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa morskiego. 

7.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób i warunki prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzory 

sportowych zezwoleń połowowych dla podmiotów, o których mowa w ust. 2, mając na 

względzie ochronę żywych zasobów morza i zapewnienie porządku przy połowach. 

 

Art. 29. 

1.  Prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich albo zarybiania w 

polskich obszarach morskich wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do 

spraw rybołówstwa, z zastrzeżeniem ust. 7. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
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1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie 

siedziby i adres wnioskodawcy; 

2) miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów 

morskich oraz ich gatunek - w przypadku zezwolenia na chów lub hodowlę ryb i 

innych organizmów morskich; 

3) ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego 

zarybiania - w przypadku zezwolenia na zarybianie; 

4) rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału 

biologicznego, jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania. 

<2a. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi wzór wniosku o wydanie 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wzór wniosku o zmianę zezwolenia, w 

formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

3. Zezwolenie zawiera określenie: 

1) rodzaju, ilości, miejsca, czasu i sposobu pozyskania materiału biologicznego; 

2) ilości, gatunku i rodzaju materiału zarybieniowego oraz wskazanie miejsca i czasu 

zarybiania albo 

3) miejsca, okresu i sposobu prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich 

oraz ich gatunku. 

4. Odmawia się wydania zezwolenia, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie 

dla trwałości lub równowagi środowiska morskiego. 

5. Zezwolenie cofa się, w drodze decyzji, jeżeli jest realizowane niezgodnie z warunkami w 

nim określonymi lub działalność ta stanowi zagrożenie dla trwałości lub równowagi 

środowiska morskiego. 

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

7. Zezwolenia nie wymaga zarybianie w polskich obszarach morskich, o którym mowa w 

art. 30. 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) 

Art. 65. 

1. Organ prowadzący, na podstawie przepisów regulujących daną działalność gospodarczą, 

rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiębiorcy, po złożeniu 

przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do 

wykonywania tej działalności. 

[2. Oświadczenie składa się na piśmie do organu prowadzącego rejestr działalności 

regulowanej.] 

<2. Oświadczenie składa się do organu prowadzącego rejestr działalności 

regulowanej.> 
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3. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z 

oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr 

działalności regulowanej. 

4. Treść oświadczenia, sposób prowadzenia rejestru oraz dane podlegające wpisowi do 

rejestru określają przepisy ustaw regulujących daną działalność. 

5. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o 

dokonaniu wpisu do rejestru. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH 

Z EKSPLOATACJI (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162) 

 

Art. 31. 

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć 

marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska 

właściwemu miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w 

zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu 

zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym 

punkt zbierania pojazdów. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 

2) datę zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy; 

3) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy - nazwę, siedzibę i adres albo 

imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. 

<3. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI 

O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1235 i 1238) 

Art. 73. 

1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna 

się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. 
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2. Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja 

o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. Raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo kartę informacyjną przedsięwzięcia 

sporządza organ właściwy do wydania decyzji. 

<3. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. O ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN (Dz. U. poz. 455) 

 

Art. 26. 

1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, dokonuje się na wniosek 

przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, 

zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki 

numer posiada; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

5) określenie zakresu wykonywanej działalności; 

6) wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków; 

7) wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli przedsiębiorca 

prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 

lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki; 

8) datę i podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza: 

1) oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących 

działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub 

konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie 

wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych 

środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin 

(Dz. U. poz. 455)."; 
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2) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które 

zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą 

swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo 

świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

<4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór wniosku 

o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).> 

 

Art. 50. 

1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, dokonuje się na wniosek 

przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, 

zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki 

numer posiada; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

5) wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

którego sprawność techniczna będzie potwierdzana; 

6) datę i podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza: 

1) oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących 

działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin są kompletne i zgodne z 

prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie 

potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 

ochrony roślin (Dz. U. poz. 455)."; 
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2) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które 

zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą 

swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo 

świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

<4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór wniosku 

o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.> 

 

Art. 52. 

1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej może prowadzić działalność w zakresie potwierdzania sprawności 

technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, po uzyskaniu 

wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność 

w zakresie potwierdzania sprawności technicznej tego sprzętu. 

2. Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, wydane na podstawie badań sprawności technicznej 

przeprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie 

przepisów obowiązujących w tym państwie, przez podmiot niebędący przedsiębiorcą 

uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności 

technicznej danego rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 

roślin, są równoważne z dokumentami potwierdzającymi sprawność techniczną sprzętu 

przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, wydanymi przez podmioty 

wpisane do rejestru, o którym mowa w ust. 1. 

3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej 

sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać 

warunki określone w art. 49 ust. 3. 

4. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek zainteresowanego 

podmiotu, zawierający następujące dane: 

1) nazwę oraz adres i siedzibę tego podmiotu; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

3) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

4) wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

którego sprawność techniczna będzie potwierdzana; 
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5) datę i podpis wnioskodawcy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza 

oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, o której 

mowa w ust. 1. 

<5a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

4, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, oraz wzór wniosku 

o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.> 

6. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki inspektor 

właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. 

7. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie skarbowej. 

8. Wojewódzki inspektor wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, o 

którym mowa w ust. 1. 

9. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera: 

1) informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4; 

2) numer wpisu; 

3) datę wpisu. 

10. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej 

przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa. 

 

Art. 68. 

1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1, dokonuje się na wniosek 

przedsiębiorcy zawierający następujące dane: 

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, 

zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki 

numer posiada; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

4) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

5) wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie 

środków ochrony roślin; 

6) datę i podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) oświadczenie następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących 

działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony 

roślin są kompletne i zgodne z prawdą; 
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2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności polegającej na 

prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, określone w ustawie z 

dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455)."; 

2) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które 

zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą 

swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy, który zamierza czasowo 

świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać: 

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

<4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór wniosku 

o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.> 

 

Art. 70. 

1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, po 

uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących 

szkolenia w zakresie środków ochrony roślin. 

2. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany 

spełniać warunki określone w art. 67 ust. 2. 

3. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek zainteresowanego 

podmiotu, zawierający następujące dane: 

1) nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

3) numer REGON wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

4) wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie 

środków ochrony roślin; 

5) datę i podpis wnioskodawcy. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, zainteresowany podmiot dołącza oświadczenie, że 

są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1. 

<4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 

3, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, oraz wzór wniosku 

o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.> 
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5. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki inspektor 

właściwy ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu. 

6. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie skarbowej. 

7. Wojewódzki inspektor wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, o 

którym mowa w ust. 1. 

8. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera: 

1) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4; 

2) numer wpisu; 

3) datę wpisu. 

9. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej administrowanej 

przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa. 

 

 


