ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO SYSTEMU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN
Na podstawie art. 55 ust. 3-4 Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
(Dz. U. z 2017 r. poz. 50 - z poźn. zm.).
Zmiana danych

Pierwsze zgłoszenie

I

II

III

IV

Zał. I

Zmiana dotyczy sekcji
Numer wpisu do rejestru (numer wewnętrzny
producenta nadany przez jednostkę)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez
jednostkę certyfikującą (pieczątka, data przyjęcia i
podpis)

PL-IPR/
Sekcja I. Dane producenta

Nazwisko/Nazwa firmy
Pierwsze imię
Drugie imię
PESEL (obowiązkowy dla osób fizycznych)
NIP (obowiązkowy dla firm)
REGON
Telefon
E-mail

Sekcja II. Adres zamieszkania lub siedziby producenta

Sekcja III. Adres do korespondencji
(wpisać jeśli adres do korespondencji jest inny niż w sekcji II)

Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu/mieszkania
Kod pocztowy
Poczta

Sekcja IV Nazwa poprzedniej jednostki certyfikującej
Oświadczenie producenta roślin przystępującego do systemu Integrowanej produkcji roślin
Zobowiązuję się:
- prowadzić produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- stosować nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz
gleby lub roślin,
- na bieżąco dokumentować prowadzone działania związane z integrowaną produkcją roślin w Notatniku Integrowanej produkcji roślin,
- po zakończeniu produkcji dostarczyć do jednostki kopię Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin.

Do zgłoszenia załączam:
- Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin
- Kopię zaświadczenia wydanego przez szkołę ponadpodstawową lub szkołę wyższą, że w dokumentacji przebiegu nauczania
zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin

Data wypełnienia zgłoszenia
__ __ -

__ __

dzień -

miesiąc

Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

- __ __ __ __
- rok

Zgłoszenie należy złożyć do: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
ul. Modlińska 6 lok. 207; 03-216 Warszawa
w terminie: nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu
ich wegetacji.
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Załącznik nr 1. Informacja o gatunkach i odmianach zgłaszanych do uprawy metodami Integrowanej produkcji roślin
Miejsce prowadzenia uprawy
L.p.

Gatunek

Odmiana

Powierzchnia
uprawy [ha]

Przewidywany
plon [t]

Położenie działki ewidencyjnej
województwo

powiat

gmina

Dane według ewidencji gruntów
Nazwa obrębu
Numer obrębu
Numer działki
ewidencyjnego ewidencyjnego
ewidencyjnej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12*
* w przypadku braku wystarczającej liczby wierszy - wypełnić i załączyć kolejną stronę załącznika nr 1

Podsumowanie
L.p.
1

Gatunek

Suma zgłoszonej
powierzchni (ha)

Planuję stosować następujące środki ochrony roślin w uprawach zgłoszonych do systemu Integrowanej Produkcji
(należy wypełnić) :

2
3
4
5
6
Łącznie (ha):

data i podpis
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