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KOMUNIKAT
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział
w Warszawie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz 849 z późn. zm.) gospodarstwa rolne stosujące
środki ochrony roślin powinny przestrzegać następujących zaleceń:
- osoba wykonująca zabiegi środkami ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza musi
posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony
roślin. Zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia
- sprzęt do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin musi być sprawny
technicznie. Opryskiwacze badane co trzy lata przez stacje kontroli opryskiwaczy. Badanie
potwierdzone

jest

naklejeniem

znaku

kontrolnego

na

opryskiwaczu

i

wydanym

zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu. W przypadku nie używania opryskiwacza
do stosowania środków ochrony roślin prosimy o zgłoszenie do WIORiN w Warszawie –
adres powyżej, celem wykreślenia z ewidencji
- rolnik stosujący chemiczne środki ochrony roślin ma obowiązek na bieżąco
prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów środkami ochrony roślin na poszczególnych
uprawach
Gospodarstwo produkujące płody rolne przeznaczone na eksport, musi spełniać
wszystkie wyżej wymienione wymagania.

Warszawa, luty 2013

Kierownik Oddziału w Warszawie
Teresa Kapusta

……………………., dnia ……………

……………………………….
Imię i Nazwisko

……………………………….
Adres zamieszkania

……………………………….
NIP

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że posiadany przeze mnie opryskiwacz nie jest i nie będzie
wykorzystywany do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.
Dane techniczne opryskiwacza (w przypadku ich posiadania): ……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

………………….……………
Miejscowość i data

……………………………………………...
Podpis właściciela opryskiwacza

……………………., dnia ……………

……………………………….
Imię i Nazwisko

……………………………….
Adres zamieszkania

……………………………….
NIP

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że poddałem złomowaniu użytkowany przeze mnie opryskiwacz.
Dane techniczne opryskiwacza (w przypadku ich posiadania): ……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

………………….……………
Miejscowość i data

……………………………………………...
Podpis

