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Lipno, dnia 29 sierpnia 2013 r.

KOMUNIKAT
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzybowym przypominam zasady
wprowadzania do obrotu handlowego grzybów rosnących w warunkach naturalnych.
W myśl § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw
bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774) dostawy bezpośrednie,
w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z
30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) mogą
obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce,
warzywa, zioła, grzyby - uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli
producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pozostałe surowce
pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. Dostawy bezpośrednie
ww. środków spożywczych są realizowane bezpośrednio przez producentów produkcji
pierwotnej, którzy dostarczają małe ilości środków spożywczych do konsumentów finalnych
lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych.
Zgodnie natomiast z zapisami art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) podmiot
prowadzący działalność w zakresie dostaw bezpośrednich jest zobowiązany złożyć wniosek
do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wpis do rejestru
zakładów, a działalność na rynku spożywczym może rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu
do przedmiotowego rejestru.
Dodatkowo nadmienić należy, że realizując zapisy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów
grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów
i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r. Nr 115, poz. 672)
grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z
grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi
finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach oraz pod warunkiem
uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

