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WNIOSEK  

O NADANIE/PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI 

 NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO 
 

1.  Wniosek o:  nadanie numeru identyfikacyjnego 

 przedłużenie ważności numeru identyfikacyjnego 

 

2. Forma prawna wnioskodawcy 

(zaznaczyć właściwe): 

 
 

 osoba fizyczna 

 osoba prawna 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej 

 spółka cywilna  

 

3.  Imiona i nazwisko/firma 

wnioskodawcy: 

 

 

 

 

4. Miejsce zamieszkania i adres/ 

Siedziba i adres 

wnioskodawcy: 

 

 

 

 

5. Adres korespondencyjny: 

 

 

 

 

6. Adres e-mail: 

 

 

 

7. Telefon kontaktowy: 

 

 

 

8. Fax: 

 

 

 

9. Numer NIP: 

 

 

 

 

10. Numer REGON: 

 

 

 

11. Numer PESEL/kod kraju i 

numer paszportu lub innego 

dokumentu tożsamości* (jeśli 

dotyczy): 
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*w przypadku osób nieposiadających 

obywatelstwa polskiego 

12. Numer KRS (jeśli dotyczy): 

 

 

13. Dane i adres pełnomocnika / 

osoby upoważnionej do 

reprezentacji wnioskodawcy* 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

14. Numer nadany przez Agencję 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa: 

 

 

15. Wnioskodawca w dniu 

składania wniosku pozostaje w 

związku małżeńskim  
(zaznaczyć właściwe) 
 

 

 tak 

 nie 

16. Wnioskodawca w dniu 

składania wniosku 

współposiada gospodarstwo 

rolne wraz z małżonkiem 
(zaznaczyć właściwe) 

 

 

 tak 

 nie 

17. Wnioskodawca w dniu 

składania wniosku 

współposiada gospodarstwo 

rolne wraz z inną osobą niż 

małżonek 
(zaznaczyć właściwe) 

 

 

 

 tak 

 nie 

18. Wnioskodawca w dniu 

składania wniosku prowadzi 

samodzielnie odrębne 

gospodarstwo rolne stanowiące 

zorganizowaną całość 

gospodarczą 
(zaznaczyć właściwe) 

 

 

 

 

 tak 

 nie 

19. Miejsce upraw (adres): 

 

 

 

 

 

20. Powierzchnia upraw (z 

podziałem na odmianę): 

 

 

Odmiana jabłoni Powierzchnia 
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21. Planowana wielkość produkcji 

(z podziałem na odmianę): 

 

 

Odmiana jabłoni Planowany plon 

  

  

  

  

  

  

  
 

22. Planowana wielkość sprzedaży 

(z podziałem na odmianę): 

 

 

Odmiana jabłoni Planowany plon 

  

  

  

  

  

  

  
 

23. Oświadczam, że przynależę do 

następujących 

organizacji/grup 

producenckich/fundacji/stowa

rzyszeń: 

 

 

24. Oświadczam, że jestem 

wspólnikiem/akcjonariuszem 

następujących spółek: 

 

 

 

 

 

25. Oświadczam, że pełnię 

następujące funkcje w 

organach następujących 

spółek: 

 

 

 

 

 

26. Zobowiązania: 

 

1) zobowiązuję się do informowania Stowarzyszenia Sady Grójeckie o każdej zmianie 

informacji zawartych w deklaracji o zamiarze produkcji Jabłek grójeckich z oznaczeniem 

chronionym geograficznie i w niniejszym wniosku, 

 

2) zobowiązuję się do przestrzegania specyfikacji produktu „Jabłka grójeckie”, w 

szczególności w zakresie dowodu pochodzenia, 

 

3) zobowiązuję się do przestrzegania zasad produkcji i sprzedaży Jabłek grójeckich, 

 

4) zobowiązuję się do przestrzegania przy produkcji i sprzedaży Jabłek grójeckich zasad 

współżycia społecznego i dobrych obyczajów kupieckich, podejmowania działań 

mających na celu promowanie Jabłek grójeckich oraz niepodejmowania działań 

mogących wpłynąć w sposób negatywny na pozycję Jabłek grójeckich na rynku, 
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5) zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich wydanych przez Stowarzyszenie Sady 

Grójeckie i inne uprawnione podmioty aktów dotyczących Jabłek grójeckich, w 

szczególności Regulaminu Stowarzyszenia Sady Grójeckie dotyczącego nadawania 

numeru identyfikacyjnego producentom zamierzającym produkować jabłka z chronionym 

oznaczeniem geograficznym „Jabłka grójeckie”, 

 

6) zobowiązuję się do niepodejmowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Stowarzyszenia 

Sady Grójeckie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej 

przez Stowarzyszenie Sady Grójeckie, w zakresie zarządzania prawem do promocji i 

kontroli chronionego oznaczenia geograficznego „Jabłka grójeckie”,  

 

7) zobowiązuję się do prowadzenia rejestru produkcji Jabłek grójeckich zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Stowarzyszenia Sady Grójeckie dotyczącego 

nadawania numeru identyfikacyjnego producentom zamierzającym produkować jabłka z 

chronionym oznaczeniem geograficznym „Jabłka grójeckie” lub na formularzu Global 

G.A.P., 

 

8) zobowiązuję się do dobrowolnego każdorazowego poddania się kontroli produkcji Jabłek 

grójeckich, o której mowa w § 7 Regulaminu Stowarzyszenia Sady Grójeckie 

dotyczącego nadawania numeru identyfikacyjnego producentom zamierzającym 

produkować jabłka z chronionym oznaczeniem geograficznym „Jabłka grójeckie” oraz do 

uiszczenia opłaty za kontrolę, 

 

9) zobowiązuję się do dobrowolnego każdorazowego poddania się kontroli sprzedaży Jabłek 

grójeckich, o której mowa w § 8 Regulaminu Stowarzyszenia Sady Grójeckie 

dotyczącego nadawania numeru identyfikacyjnego producentom zamierzającym 

produkować jabłka z chronionym oznaczeniem geograficznym „Jabłka grójeckie” oraz do 

uiszczenia opłaty za kontrolę, 

 

10) zobowiązuję się do dobrowolnej zapłaty kwoty stanowiącej równowartość kosztów 

związanych z obowiązkami związanymi z nadaniem mi Numeru identyfikacyjnego, w 

tym z obowiązkami związanymi z kontrolą, o której mowa w § 7 i 8  Regulaminu 

Stowarzyszenia Sady Grójeckie dotyczącego nadawania numeru identyfikacyjnego 

producentom zamierzającym produkować jabłka z chronionym oznaczeniem 

geograficznym „Jabłka grójeckie”, w tym kary za odmowę przeprowadzenia kontroli 

produkcji (w wysokości 500,00 zł), o której mowa w § 7 ww. Regulaminu) i/lub kary za 

odmowę przeprowadzenia kontroli sprzedaży w wysokości 1.000,00 zł), o której mowa § 

8 ww. Regulaminu, łącznie z odsetkami, opłatą sądową i skarbową, opłatą kosztów 

poniesionych przez Stowarzyszenie Sady Grójeckie z tytułu postępowania wekslowego,  

a także inne koszty powstałe z powodu mojego opóźnienia. Niniejsze zobowiązanie 

dotyczy również odpowiedzialności z tytułu odmowy przeprowadzenia kontroli 

sprzedaży przez grupę producencką, do której należę. 

 

27. Oświadczam: 

 

1) pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że przed dniem złożenia 

niniejszego wniosku, nie naruszyłem/am Rozporządzenia 510/2006, Rozporządzenia 

981/2011, Rozporządzenia 1151/2012, wszelkich innych aktów związanych z 

oznaczeniem chronionym geograficznie „Jabłka grójeckie” oraz nie naruszyłem/am praw 

do chronionego oznaczenia geograficznego „Jabłka grójeckie”,  

 

2) pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że podane w niniejszym 
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wniosku informacje są zgodne z prawdą, 

 

3) że posiadam zdolność do czynności prawnych, 

 

4) że nie jestem pozbawiony/a praw publicznych, 

 

5) że jestem/nie jestem członkiem Organizacji Producentów i Jabłka Grójeckie będę 

sprzedawał wyłącznie Organizacji Producentów której jestem członkiem, 

 

6) że zapoznałem się z treścią Regulaminu Stowarzyszenia Sady Grójeckie dotyczącego 

nadawania numeru identyfikacyjnego producentom zamierzającym produkować jabłka z 

chronionym oznaczeniem geograficznym „Jabłka grójeckie” i nie wnoszę uwag. 

 

28. Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Sady Grójeckie z 

siedzibą w Warce, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu prowadzenia 

rejestru producentów, którym został nadany numer identyfikacyjny, 

2) przysługuje mi, jako osobie fizycznej, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz 

ich poprawiania. 

  

29. Dane małżonka wnioskodawcy 

(jeśli dotyczy) (imiona, nazwisko, 

PESEL/kod kraju i numer paszportu 

lub innego dokumentu tożsamości*) 

 
*w przypadku osoby nieposiadającej 

obywatelstwa polskiego 

 

30. Zgoda małżonka wnioskodawcy  

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na złożenie przez wnioskodawcę niniejszego 

wniosku oraz poddanie się przez wnioskodawcę odpowiedzialności związanej z kontrolą 

produkcji i/lub sprzedaży zgodnie z zobowiązaniami złożonymi we wniosku. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(miejscowość, data, imię i nazwisko, podpis) 

31. Dane współposiadaczy 

gospodarstwa rolnego (jeśli 

dotyczy)  
(imiona, nazwisko /nazwa, numer 

PESEL/ kod kraju i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości*, numer REGON, 

numer KRS) 

 

 
*w przypadku osoby nieposiadającej 

obywatelstwa polskiego 

 

32. Dane wspólników spółki 

cywilnej (jeśli dotyczy) 
(imiona, nazwisko/nazwa, numer 

PESEL/ kod kraju i numer 
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paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości*, numer REGON) 

 

 

 
*w przypadku osoby nieposiadającej 

obywatelstwa polskiego 

33. Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na złożenie przez wnioskodawcę niniejszego wniosku oraz 

poddanie się przez wnioskodawcę odpowiedzialności związanej z kontrolą produkcji oraz 

kontrolą sprzedaży zgodnie z zobowiązaniami złożonymi we wniosku. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(miejscowość, data, imię i nazwisko/nazwa, podpis) 

34. Załączniki (zaznaczyć właściwe): 

 
 odpis pełnomocnictwa 

 dowód uiszczenia opłaty od wniosku 

 wypis z rejestru gruntów (….. sztuk) wraz z deklaracją 

struktury upraw niezmiennej na czas nadania numeru, 

 decyzja o nadaniu producentowi numeru przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 

 decyzja państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego o zatwierdzeniu układu, 

 zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów państwowej 

inspekcji sanitarnej, 

 decyzja w przedmiocie płatności obszarowej za ostatni 

rok przed złożeniem wniosku 

 dokumenty potwierdzające tytuł prawny producenta do 

nieruchomości, na których prowadzona będzie produkcja 

Jabłek grójeckich (wymienić): 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 decyzja o nadaniu producentowi numeru NIP 

 decyzja o nadaniu producentowi numeru REGON 

 certyfikat Global G.A.P. wraz z deklaracją przedłużenia 

 certyfikat IPO wraz z deklaracją przedłużenia 

 weksel in blanco 

 deklaracja wekslowa 

 pozytywna opinia nt. wnioskującego producenta 

wystawiona przez co najmniej 5 członków zwyczajnych 

lub 5 członków wspierających Stowarzyszenia Sady 
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Grójeckie  

 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. zasad 

produkcji i sprzedaży Jabłek grójeckich 

 inne: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

35. Miejscowość, data: 

 

 

 

 

36. Podpis: 

 

 

 

 

 


