
         

INFORMACJA DLA OSÓB  

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE 

ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO (RHD) 

 
             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w związku z wprowadzeniem 

zmian do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017r. 

poz.149), dotyczących Rolniczego handlu detalicznego informuje, że Rolniczy handel 

detaliczny (RHD) podlega jedynie rejestracji, a nie zatwierdzeniu, jak ma to miejsce  

w przypadku „zwykłego” handlu detalicznego. 

Wpis do rejestru następuje na podstawie wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej złożonego w terminie co najmniej  

14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzoru 

określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 (art. 63 ust. 2 pkt. 13 ustawy o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia).  

Przez rejestrację RHD rozumie się automatyczną rejestrację produkcji pierwotnej. 

Pamiętaj! 

Rolnik (podmiot prowadzący produkcję pierwotną), który uprawia produkty 

roślinne, powinien się zarejestrować. 
 

Rolnik (podmiot prowadzący produkcję pierwotną), który produkuje/ przetwarza 

żywność powinien zarejestrować się i uzyskać zatwierdzenie jako 

producent/przetwórca żywności. 
 

Rolnik prowadzący rolniczy handel detaliczny a w ramach tej działalności również 

produkcję pierwotną powinien się zarejestrować. 

 

Kryteria uznania działalności za rolniczy handel detaliczny: 

a) Obsługa lub przetwarzanie żywności i przechowywanie w punkcie sprzedaży lub dostaw 

b) Sprzedaż żywności na rzecz konsumenta finalnego 

„Konsument finalny” oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie 

wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego. 

c) Sprzedaż żywności bez udziału pośredników, z wyjątkiem zbywania żywności podczas festynów, 

kiermaszy, wystaw, targowisk 

d) Sprzedawana żywność musi pochodzić z w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub 

chowu 

Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu 

użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu,  

z wyłączeniem wody. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, 

kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy. 

 

Pojęcie warunków domowych oznacza możliwość wytworzenia takiej ilości żywności, którą 

można wyprodukować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa żywności i higieny w kuchni 

domowej z wykorzystaniem sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego. 

Wytyczne dotyczą produkcji żywności, która stanowi potencjalnie niskie ryzyko zagrożenia dla 

zdrowia. Poniższe produkty stanowią środki spożywcze o niskim ryzyku: 

- Makaron bezjajeczny 

- Dżemy, marmolady, powidła, kompoty, przeciery warzywne poddane obróbce termicznej 

- Zagęszczone syropy owocowe poddane obróbce termicznej 

- Soki pasteryzowane 



 

- Produkty marynowane o wydłużonym okresie przydatności do spożycia, z wyjątkiem 

  przetworów z grzybów dzikorosnących 

- Cukierki 

- Chleb i bułki bez dodatku jaj, mleka i jego przetworów, mięsa i jego przetworów. 

W/W produkty można produkować w ramach RHD. 

e) Sprzedaż żywności w ramach limitów, które zostały ustanowione w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

f) Obowiązek oznakowania miejsca sprzedaży. 

W miejscu zbywania żywności w ramach RHD umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla 

konsumenta:   

   1) napis „rolniczy handel detaliczny”;  

   2) dane obejmujące:  

      a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,  

      b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności  (WNI jeśli został nadany)     

        (art. 44a ust. 2)    

 

Wniosek można pobrać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

Kościerzynie, ul w. Wodna 15, 83-400 Kościerzyna (pok. Nr 8, 9) lub znaleźć na stronie Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie: https://www.psse.kna.pl/ (druki do pobrania-

Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku - wniosek o wpis zakładu do rejestru 

zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej). 

 
REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA 

 

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 686 33 64 wew. 26, 29; (058) 686-69-48 

https://www.psse.kna.pl/

