
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. 

Poz. 1790 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 5 grudnia 2014 r. 

w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane 

przez podmioty upoważnione do ich wydawania 

Na podstawie art. 16 ust. 15f ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. 

zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania na podstawie art. 16 

ust. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zwanej dalej „ustawą”, dla: 

1) roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów: 

a) niespełniających wymagań specjalnych, o których mowa w art. 16 ust. 4a ustawy, 

b) określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy, wprowadzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, jeżeli po przeprowadzeniu granicznej kontroli fitosanitarnej powin-

ny zostać zaopatrzone w paszport roślin, 

c) pochodzących ze stref, w których powinny być podjęte działania w celu zwalczania lub zapobiegania rozprze-

strzenianiu się organizmów kwarantannowych, wyznaczonych na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 4 ustawy, jeżeli przy 

wyprowadzaniu z takich stref powinny być zaopatrzone w paszport roślin, 

d) które, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, zostały objęte zakazami lub nakazami w związku z wystąpieniem lub 

podejrzeniem wystąpienia organizmów kwarantannowych; 

2) sadzeniaków ziemniaka. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1261). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662. 




