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Sprawa dotyczy:  obowiązku rejestracji działalności rolniczej, rozpowszechnienia informacji
wśród producentów owoców miękkich na temat obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mi-
krobiologicznego owoców miękkich na etapie produkcji pierwotnej oraz informacji na temat
rolniczego handlu detalicznego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w nawiązaniu do pism prze-
kazanych Państwu w latach 2015-2017 oraz w związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 9
listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rol-
ników do sklepów i restauracji (Dz.U. 2018 poz. 2242) informuje, że wprowadzone zmiany
umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego
do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego
(np. sklepów,  restauracji,  stołówek)  zlokalizowanych na obszarze województwa,  w którym
ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę
wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem. Ponadto podmioty
prowadzące rolniczy handel detaliczny mogą być zwolnione z obowiązku znakowania środ-
ków spożywczych wartością odżywczą w przypadku określonym w pkt. 19 załącznika V do
rozporządzenia 1169/2011. Z obowiązku znakowania środków spożywczych wartością od-
żywczą będą zwolnione podmioty, które jednocześnie produkują żywność w ramach rolnicze-
go handlu detalicznego w małych ilościach oraz dostarczają ją konsumentowi finalnemu lub
miejscowym placówkom handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta final-
nego.
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Ponadto tut. Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązku rejestracji działalności rol-
niczej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także biorąc pod uwagę zbliżający się okres pro-
dukcji owoców miękkich wnosi o rozpowszechnianie informacji wśród producentów owoców
miękkich na temat obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego tych owoców
na etapie produkcji pierwotnej. W załączaniu do niniejszego pisma Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Krakowie przekazuje informacje w ww. sprawach.
Tut. Inspektor Sanitarny mając na uwadze, aby powyższa informacja dotarła do jak najwięk-
szej grupy osób zainteresowanych, zwraca się z prośbą o jej rozpowszechnienie poprzez ta-
blice ogłoszeń, posiadaną stronę internetową, podczas zebrań sołeckich w poszczególnych
miejscowościach  ewentualnie w inny skuteczny sposób.
Jednocześnie  Państwowy Powiatowy  Inspektor  Sanitarny w Krakowie  informuje,  że w ra-
mach współpracy przedstawiciele tut. Inspektora Sanitarnego mogą uczestniczyć w organi-
zowanych przez Państwa (w najbliższym terminie) szkoleniach lub spotkaniach z osobami
prowadzącymi działalność rolniczą lub ich przedstawicielami (sołtysi), celem przedstawienia
istniejących obecnie możliwości prowadzenia form produkcji  i  sprzedaży oraz związanych
z tym wymagań w zakresie prawa żywnościowego. W celu ustalenia terminu spotkania wnosi
się o pisemną informację w ww. sprawie.

Załączniki: Zał.1. Rejestracja działalności rolniczej. 
Zał.2.  Bezpieczeństwo  mikrobiologiczne  warzyw  i  owoców na  etapie  produkcji

pierwotnej.
Zał. 3. Rolniczy handel detaliczny.
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