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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu si´
tarcznika niszczyciela2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20
ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro-
Êlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z póên. zm.3)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe sposoby post´powania przy zwalcza-
niu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu si´ tarcznika
niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus Comst.),
w tym:

a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrze-
nianiu si´ tego organizmu,

b) sposób wyznaczania stref, w których powinny
byç stosowane Êrodki w celu zwalczania lub za-
pobiegania rozprzestrzenianiu si´ tego organi-
zmu,

c) warunki prowadzenia produkcji, obrotu oraz
przemieszczania roÊlin rodzaju Acer L., Cotone-
aster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euony-

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz
z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà dyrektyw´
Rady 2006/91/WE z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie
zwalczania tarcznika niszczyciela (Dz. Urz. UE L 312
z 11.11.2006, str. 42).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92,
poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz
z 2007 r. Nr 80, poz. 541.



mus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L.,
Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L.,
Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L.,
Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

2) zakres, w jakim do organizmu, o którym mowa
w pkt 1, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o ochronie roÊlin dotyczàce organi-
zmów kwarantannowych.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà: 

1) roÊliny — ˝ywe roÊliny lub ˝ywe cz´Êci roÊlin,
oprócz owoców i nasion;

2) sadzenie — ka˝dà czynnoÊç majàcà na celu
umieszczenie roÊliny w sposób umo˝liwiajàcy jej
wzrost, reprodukcj´ lub rozmno˝enie;

3) szkó∏ki — plantacje, na których sà uprawiane roÊli-
ny przeznaczone do sadzenia, rozmna˝ania oraz
obrotu jako ukorzenione roÊliny;

4) roÊliny ˝ywicielskie tarcznika niszczyciela — roÊli-
ny rodzajów: Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crata-
egus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L.,
Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sor-
bus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.

§ 3. Je˝eli wojewódzki inspektor ochrony roÊlin
i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspekto-
rem”, stwierdzi, w wyniku urz´dowej kontroli, wyst´-
powanie tarcznika niszczyciela na roÊlinach ˝ywiciel-
skich tarcznika niszczyciela:

1) uznaje za pora˝one roÊliny lub owoce, na których
stwierdzono obecnoÊç co najmniej jednego ˝ywe-
go tarcznika niszczyciela;

2) wyznacza:

a) stref´ pora˝enia na obszarze, na którym stwier-
dzono roÊliny lub owoce pora˝one przez tarczni-
ka niszczyciela,

b) stref´ bezpieczeƒstwa na obszarze przylegajà-
cym do strefy pora˝enia, bioràc pod uwag´
warunki lokalne, ukszta∏towanie terenu, wyst´-
powanie naturalnych granic gruntów, systemy
produkcji roÊlin oraz biologi´ tarcznika nisz-
czyciela, a tak˝e wiedz´ naukowà w tym zakre-
sie. 

§ 4. 1. W strefie pora˝enia: 

1) roÊliny pora˝one i roÊliny, co do których istnieje ryzy-
ko ich pora˝enia, poddaje si´ zabiegom zapewniajà-
cym zniszczenie tarcznika niszczyciela, a w szkó∏kach
niszczy si´ pora˝one roÊliny;

2) ukorzenione roÊliny ˝ywicielskie tarcznika niszczy-
ciela oraz cz´Êci tych roÊlin, produkowane w tej
strefie, przeznaczone do rozmna˝ania mogà byç
sadzone w tej strefie lub przemieszczane poza t´
stref´, je˝eli zosta∏y poddane zabiegom zapewnia-
jàcym zniszczenie tarcznika niszczyciela oraz
w wyniku urz´dowej kontroli zosta∏o stwierdzone,
˝e sà wolne od tarcznika niszczyciela.

2. W strefie pora˝enia i bezpieczeƒstwa:

1) w celu wykrycia obecnoÊci tarcznika niszczyciela
wojewódzki inspektor, co najmniej raz w roku,
przeprowadza urz´dowà kontrol´ roÊlin ˝ywiciel-
skich tarcznika niszczyciela;

2) roÊliny ˝ywicielskie tarcznika niszczyciela podda-
je si´ zabiegom zwalczajàcym tarcznika niszczy-
ciela.

§ 5. Je˝eli po przeprowadzeniu dzia∏aƒ, o których
mowa w § 4, w wyniku urz´dowej kontroli przepro-
wadzonej przez wojewódzkiego inspektora nie zosta-
nie stwierdzona obecnoÊç tarcznika niszczyciela
w strefie pora˝enia, znosi si´ t´ stref´ i stref´ bezpie-
czeƒstwa.

§ 6. Partia Êwie˝ych owoców lub roÊlin, innych ni˝
ukorzenione w pod∏o˝u, w której stwierdzono obec-
noÊç tarcznika niszczyciela, podlega zniszczeniu, z tym
˝e je˝eli:

1) jest mo˝liwe wyodr´bnienie z tej partii niepora˝o-
nych owoców lub roÊlin, dopuszcza si´ ich prze-
tworzenie lub poddanie innemu zabiegowi zapew-
niajàcemu zniszczenie tarcznika niszczyciela;

2) nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania si´ tarczni-
ka niszczyciela, dopuszcza si´ przeznaczenie par-
tii Êwie˝ych owoców pod nadzorem wojewódz-
kiego inspektora do celów innych ni˝ okreÊlone
w pkt 1. 

§ 7. Do tarcznika niszczyciela przepisy ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin stosuje si´
w zakresie okreÊlonym w art. 9.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegó∏owych sposobów post´powania przy zwal-
czaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ tarcznika
niszczyciela (Dz. U. Nr 100, poz. 1008).

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jab∏oƒski

Dziennik Ustaw Nr 124 — 9286 — Poz. 861


