EKOGWARANCJA PTRE SP. Z O.O.
Siedziba:
ul. Z Modzelewskiego 27,
02-679 Warszawa

Biuro i adres do korespondencji:
Dąbrowica 185 P,
21-008 Tomaszowice
tel. (081) 5016830, fax. (081) 5016849
e-mail: biuro@ekogwarancja.pl

Zgłoszenie przystąpienia
do certyfikacji w systemie
Integrowanej Produkcji Roślin
w roku ...................
(Podstawa prawna: art. 55 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin Dz.U. 2013
poz.455 z późn. zm)

Data wpłynięcia do Jednostki:

Uwagi z przeglądu zgłoszenia:

Numer ewidencyjny IP/..........

....................................

(numer ewidencyjny nadany przez Jednostkę
Certyfikującą)

Data rozpatrzenia i podpis
osoby rozpatrującej:
........................................

Cel złoŜenia zgłoszenia
pierwsze zgłoszenie* (zaznaczyć X jeśli dotyczy)

zmiana danych
*(zaznaczyć X w oknie którego

tab.1

tab.
2

tab.
3a

Tab.
3b

Zał.
1

zmiana dotyczy)

Tabela 1. DANE PRODUCENTA
Imię
Nazwisko / nazwa podmiotu
PESEL
NIP
REGON
Telefon
Mail

Tabela 2.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY Adres do korespondencji

(wypełnić jeśli jest inny niŜ zamieszkania)

Miejscowość, ulica, nr domu
Kod pocztowy, poczta
Gmina
Powiat
Województwo

Tabela 3a. MIEJSCE PROWADZENIA UPRAWY- (adres gospodarstwa)
Miejscowość, ulica, nr domu
Kod pocztowy, poczta
Gmina
Powiat
Województwo

Tabela 3b. MIEJSCE PROWADZENIA UPRAWY- (wypełnić jeśli jest inne niŜ adres gospodarstwa)
Miejscowość, ulica, nr domu
Kod pocztowy, poczta
Gmina
Powiat
Województwo
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OŚWIADCZENIE PRODUCENTA:
Zobowiązuję się :
1. przestrzegać szczegółowych metodyk produkcji zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i
Nasiennictwa;
2. na Ŝądanie Jednostki Certyfikującej umoŜliwić pobranie prób w celu wykonania badań na pozostałości środków
ochrony roślin, metali cięŜkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych w akredytowanych
laboratoriach;
3. uŜywania znaku integrowanej produkcji wyłącznie do oznakowania wyŜej wyszczególnionych produktów
certyfikowanych na zgodność z IP;
4. po zakończeniu produkcji dostarczyć do Jednostki Certyfikującej wypełniony Notatnik Integrowanej Produkcji;
5. umoŜliwienia przeprowadzenia kontroli i udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia
procesu certyfikacji.

Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu zostały wypełnione zgodnie ze stanem
faktycznym.

Do niniejszego zgłoszenia naleŜy dołączyć kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie
szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub kopie innych dokumentów
potwierdzających wymagania określone w art. 64 ust. 4 lub 7 ustawy o środkach ochrony roślin
(Dz.U.2013 poz. 455 z późn. zm.)

Data wypełnienia zgłoszenia: ................................. Podpis producenta: ...............................................
* w przypadku złoŜenia podpisu przez pełnomocnika do zgłoszenia naleŜy dołączyć pełnomocnictwo

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niezbędnych w
procesie certyfikacji w systemie Integrowanej Produkcji Roślin oraz do publikowania ich na stronie
internetowej wraz z uzyskanym certyfikatem.

............................................................
data i czytelny podpis producenta
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Załącznik nr 1 do zgłoszenia przystąpienia do certyfikacji w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
Informacja o gatunkach i odmianach uprawianych metodami integrowanymi
oznaczenie
działki /
nr działki
ewidencyjnej

Gatunek

Odmiana

Powierzchnia
uprawy (ha)

Planowany
termin siewu /
sadzenia

Lokalizacja działek

Przewidywany
plon (t)
Miejscowość

Gmina

Powiat

Województwo

Czy w gospodarstwie występują te same odmiany roślin w systemie integrowanym i innym np.
ekologicznym, konwencjonalnym? (wstaw X we właściwym polu poniŜej)
Powierzchnia całkowita
gospodarstwa: .............. [ha]

Tak

□

Nie

□

Jeśli tak, proszę podać które gatunki i odmiany:...................................................................

............................................................
data i czytelny podpis producenta
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