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Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia ll lipca Ż0l4 r. o peĘcjach
(tj. Dz.U. z 2018 r.' poz.870) w odpowiedzi na petycję z dnia ll.03.20l9 r.
(doręczoną w dniu 12.03.20|9 r.), w któĘ domaga się Pan zaniechania działań kontrolnych
wobec Pana Mocodawcy oraz udzielenia wsparcia w zakresie zabezpieczeil pó| uprawnych
przed sabotaŻem ze strony osób trzecich, zawiadamiam niniejszymo sposobie jej załatwienia
i wyjaśniam co następuje.

Państwowa Inspekcja ochrony Roślin i Nasiennictwa moze dńaŁać tylko w granicach
kompetencji ustawowych określonych w przepisach art. 78 i następnych ustawy z dnia
l8 grudnia 20a3 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z20t7 r., poz. 2138 z póżn. zm.).Inspekcja
realizuje zadania związane z nadzorcm nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagroŻeniom
związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzorem nad wytwarzaniem,
oceną' obrotem i stosowaniem materiału siewnego oraz kontrolą upraw GMo, określone
w ustawie' w przepisach o środkach ochrony roślin, w przepisach o nasiennictwie,
w przepisach o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
orazw przepisach innych ustaw.

Do zadafi Inspekcji nie należy rea|izacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia
l0 lipca 2007 t. o nawozach i nawożeniu (tj' Dz.U. z 2a18 r., poz. IŻ59), w tym kontrola
stosowania nawozów.

Działania Inspekcji w sposób oczywisty nie obejmuj ą ,,zabezpieczenia pól uprawnych
przed sabotżem upraw ze strony osób trzecich'' fiak wskazano w petycji). Inspekcja
nie rczsttzyga także konfliktów sąsiedzkich. Udzielenie pnez tnspekcje pomocy
w tym zakresie nie jest więc możliwe.

Na Pana Mocodawcy, jako stosującym środki ochnony roślin, ciryy szereg
obowiązków prawnych. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony
roślin (tj. Dz.U. z 2018 t., poz. l3l0 z późn. nn) środki ochrony roślin naleŻy stosować
w taki sposób, aby nie stwarzać zagroŻenia dla zdrowia ludzi, zwieruąt oraz dla środowiska,
w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące
celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować ich stosowanie
zuwzględnieniem oktesu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa' do ochrony upraw moŻna stosować
wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwo|eń lub pozwoleń na handel równoległy.
Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedną z podstawowych
czynności, które powinien wykonać użytkownik profesjonalny, przed aplikacją środków
ochrony roślin, to zapoznać się z etykietą środka. Uzytkownicy profesjonalni muszą
przestrzegaó warunków określonych w tozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
(Dz. U. z 2014 r., poz. 516) tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych
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miejsc lub obiektów. Środki ochrony roślin na terenie otwańym można stosować, jezeli
prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

osoby stosujące środki ochrony roŚlin muSZą posiadać również odpowiednie szkolenia
potwierdzone aktualnym , na czas wykonywania zabiegów, zaświadczeniem o ukończeniu
szkolenia w zakrcsic stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków

ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego

uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin. Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy
ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną

sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niz po upływie 5 lat

od dnia jego nabycia. UĄrtkownik profesjonalny jest zobligowany do prowadzenia

i przechowywania przez 3 lata dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas

zastosowania i zastosowaną dawkQ, obszar i uprawy, na których Zastosowano środek ochrony

roślin. W dokumentacji musi rÓwnież być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej

ochrony roślin poprzęz podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony

roślin.
Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu

i stosowaniem środków ochrony roŚlin na|eŻą w szczególności urzędowe działania polegające

na kontroli stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z art' 80 pkt 9 ustawy o ochronie

roślin.
KaŻdy przypadek podjęcia działań przez inspekcję jest poprzedzony indywidualną

i szczegołowąanalizą' Czynności kontrolne Inspekcji prowadzone są na podstawie przepisów

art. 93 - 100 ustawy o ochronie roślin, co gwarantuje prawidłowe zabezpieczenie praw

podmiotów kontrolowanych. Nie jest możliwe załoŻenie, że Inspekcja poniecha na przyszłość
podejmowania czynności wobec danej osoby ze względu na fakt, że osoba ta byta już
w przeszłości kontrolowana (czego domaga się Pan w petycji). Jeżeli zajdzie przypadek

podejrzenia naruszenia ww. przepisów Inspekcja ma ustawowy obowiązek podjęcia działait
okeślonych w przepisach prawa.

Inspekcja przeprowadza czynności kontrolne w sposób jak najmniej zakłócający
funkcjonowanie podmiotu kontrolowanego, zgodnie z przepisem art. 94 ust. I tej ustawy,

niemniej jednak kazde postępowanie kontrolne będzie ze swej natury pewną uciązliwością
dla podmiotu kontrolowanego. Zgodnie z przepisem art. 94 ust. 1 ustawy o ochronie roślin
czynności kontrolne przeprowadza się w miejscach i w czasie wykonywania działalności
lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego i w jego obecności. Kontrolowany' który nie może

być obecny podczas kontroli moze upowaznić inną osobę, aby ta zastępowała go podczas

tych czynności. Skorzystanie z tego uprawnienia moze zmniejszyć obciązenie podmiotu

kontrolowanego.
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