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Etapy zakładania miodosytni
Etap I - Prowadzenie
z wymaganiami

zarejestrowanej

pasieki

zgodnej

Etap II - Założenie działalności gospodarczej

Etap III - Uzyskanie wpisu do ewidencji producentów - ARMIR
Etap IV - Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców
wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu
wyrobów winiarskich na podstawie małej ustawy winiarskiej z
dnia 12 maja 2011r.

Etap I – prowadzenie zarejestrowanej pasieki
Warunkiem koniecznym do produkcji miodu pitnego z
własnej pasieki jest oczywiście prowadzenie pasieki
spełniającej wymagania określone dla produkcji miodu w
ramach działów specjalnych produkcji rolnej, o których
mowa w art. 2 ust 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1509, z późn. zm.)

Etap II – Założenie działalności
gospodarczej
Aby założyć działalność należy wykonać poniższe kroki:
1.

Wybrać formę prawną działalności gospodarczej.

2.

Wybrać formę opodatkowania firmy.

3.

Wybrać kody PKD (np. 1103Z – Produkcja cydru i pozostałych win
owocowych).

1.

Wybrać biuro rachunkowe.

2.

Zarejestrować firmę – wypełnić wniosek CEIDG-1.

3.

Założyć konto bankowe i wyrobić pieczątkę firmową.

Zakładając działalność po raz pierwszy najlepiej skorzystać z pomocy
profesjonalnej firmy księgowej w pobliżu swojej lokalizacji.

Etap III – Uzyskanie wpisu do ewidencji
producentów
Aby

uzyskać

numer

identyfikacyjny

w

ewidencji

producentów, należy złożyć wniosek. Wniosek składa się do
kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Wzór wniosku można pobrać ze strony www.arimr.gov.pl.

W jaki sposób można złożyć
wniosek?
Wniosek o wpis do ewidencji producentów można złożyć:

• osobiście,
• wysłać pocztą (o dacie złożenia decyduje data stempla
pocztowego),
• nadać faksem.

Etap IV - Wpis
Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców
wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub
rozlewu wyrobów winiarskich na podstawie małej
ustawy winiarskiej z dnia 12 maja 2011r. to ostatni
etap zakładania miodosytni.

Jaki urząd zajmuje się prowadzeniem
rejestru?
Rejestr prowadzi:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

W jaki sposób można załatwić
sprawę?
Sprawę można załatwić listownie lub podczas wizyty w urzędzie.

Ile to kosztuje?
Opłata za wpis do rejestru wynosi 616,00zł.

Wymagania formalne
przy prowadzeniu Miodosytni oraz
produkcji miodów pitnych z nie więcej
niż 500 litrów miodu uzyskanego
z własnej pasieki.

Jakie warunki należy spełniać?
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów
winiarskich może wykonywać działalność gospodarczą w tym zakresie, jeżeli:

1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana ta działalność;
2) nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
a w przypadku przedsiębiorcy będącego:
a) osobą prawną - której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub
wiarygodności dokumentów,
b) spółką jawną - której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a,
a w przypadku wspólników będących osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za te

przestępstwa,
c) spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - której żaden z komplementariuszy nie był
karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a;
3)

nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ile miodu pitnego można wyprodukować?
Przedsiębiorca, może wyrobić w danym roku kalendarzowym z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu:

1) wino owocowe markowe albo cydr lub perry, uzyskane z własnych upraw drzew lub krzewów owocowych, może
wyrobić nie więcej niż:
a) 5000 litrów - w przypadku wina owocowego markowego albo
b) 10 000 litrów - w przypadku cydru lub perry;

2)

miód pitny markowy, może wyrobić nie więcej niż z 500 litrów miodu uzyskanego

z własnej pasieki.
W ramach limitu wyrobu:

1)

wina owocowego markowego, dopuszcza się wyrób cydru lub perry, przy czym wielkość limitu oblicza się,

stosując proporcję litr niewykorzystanego limitu dla wina owocowego markowego do 2 litrów cydru lub perry;
2) cydru i perry, dopuszcza się wyrób wina owocowego markowego, przy czym wielkość limitu oblicza się, stosując
proporcję litr niewykorzystanego limitu dla cydru lub perry do 0,5 litra wina owocowego markowego.

Co należy zrobić?
Przedsiębiorca, który w danym roku kalendarzowym produkuje wino owocowe markowe, cydr lub
perry, albo miód pitny markowy mieszcząc się w przedstawionych wcześniej limitach
1) opracowuje w formie pisemnej i wdraża system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu
wyrobów winiarskich, obejmujący w szczególności określenie:
a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych wyrobów,
b) metod przeprowadzania badań jakości, o których mowa w lit. a,
c) sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi niespełniającymi wymagań w zakresie jakości;
2) zabezpiecza i usuwa odpady powstające podczas wyrobu wyrobów winiarskich;

3) wyznacza osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich.

Co powinien zawierać wniosek o wpis do rejestru?
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
2) numer:
a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji
działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
b) identyfikacji podatkowej (NIP),
c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
4) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

Co powinien zawierać wniosek o wpis do rejestru?
Cd.
5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
• nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów.
• nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
• posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina
owocowego markowego, cydru, perry lub miodu pitnego markowego,

• prowadzi pasiekę - w przypadku wyrobu miodu pitnego markowego.

Jak wygląda weryfikacja wniosku?
Wniosek przechodzi weryfikację materialno-prawną i formalną:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bada, czy nie zachodzą przypadki, w których odmawia
się wpisu przedsiębiorcy do rejestru. Tak będzie jeśli:

• wydano

prawomocne

orzeczenie

zakazujące

przedsiębiorcy

wykonywania

działalności gospodarczej objętej wpisem;
• przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku
wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie

wniosku;
• w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Jak wygląda weryfikacja wniosku?
Cd.
W przypadku, gdy nie zaistnieją wcześniej wskazane przesłanki, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku. Gdy wniosek o wpis
do rejestru oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych,
wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa do usunięcia braków
formalnych. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia
uzupełnienia wniosku lub jego załączników. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie
uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały
uzupełnione, to nie ma przeszkód do dokonania wpisu do rejestru.

Zakończenie procesu
Minister

Rolnictwa

i

Rozwoju

Wsi

dokonuje

wpisu

do

rejestru

przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu
wyrobów winiarskich w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego
wniosku o wpis do rejestru albo w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia
braków formalnych wniosku.

Rejestr jest jawny i może być prowadzony w systemie informatycznym. Potwierdzeniem wpisu
jest zaświadczenie wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MAMY POMYSŁ
POMOC
W ZAKŁADANIU
MIODOSYTNI
W POLSCE

Pomoc w zakładaniu miodosytni
Zawiązanie nieformalnej grupy wspierającej powstawanie
i utrzymywanie małych miodosytni w Polsce.
Wsparcie poprzez:
- Pomoc w przygotowaniu dokumentacji pod założenie
miodosytni (z 500l miodu pszczelego z własnej pasieki na rok)
- Prowadzenie księgowości
- Prowadzenie akcji marketingowo-sprzedażowych
- Edukacja i spotkania informacyjne (prowadzenie miodosytni)
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