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Z dniem 1stycznia 2OL7r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada2OL6r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywnościprzez rolników (Dz. U. poz. 1961), która wprowadziła definicję
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,,rolniczego handlu detalicznego".

-_l,:,, W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesy rejestracji rolniczego
. handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywnościprzez rolników tj;
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1} rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 201,6 r.
w sprawie maksymalnej ilościżywnościzbywanej w ramach rotniczego handtu detaticznego
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oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz.2L59),

2| rozporządzenie Ministra RoInictwa
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Rozwoju

Wsi z dnia 16 grudnia 2016

r.

prowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz.2t92|,

3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa
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Rozwoju

Wsi z dnia 15 grudnia 2Ot6

r.

sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz.2l6L|.
W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2OL7r. podjęcie przezrotników działalnościw ramach

rolniczego handlu detalicznego iest możliwe.
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1} produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywnościzawierającej jednocześnie środkispożywcze

pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywnościzłożonej) - do
właściwegopowiatowego lekarza weterynarii - wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów
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W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć,w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji
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2| żywnościpochodzenia niezwierzęcego- do właściwegopaństwowego powiatowego inspektora
sanitarnego -wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli
organów Państwowej nspekcji Sanita rnej.
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Podmioty zamierzające prowadzić działalnośćw zakresie rolniczego handlu detalicznego
produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnościązłożonąnie są ponadto zobowiązane do sporządzania
projektu technologicznego.
Przy produkcji i zbywaniu żywnościw ramach działalnościrolniczy handel detaliczny należy spełnić
przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2O04 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29

kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisów wydanych w trybie tego
rozporządzenia.

W celu ułatwienia rolnikom rejestracji swojej działalnościzostał przygotowany przykładowy wzór
wniosku o wpis zakładu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego
handlu detalicznego (nie jest obowiązkowy, można stosować go dobrowolne).

