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SEKRETARIAT STANU DS. ROLNICTWA 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 84/96 
 
 
 

SEKRETARIAT STANU DS. ROLNICTWA 
 
 
 
MAJĄC NA WZGLĘDZIE: śe konieczne jest prowadzenie stałej kontroli 
zdrowotności roślin i upraw na terytorium kraju; 
 
MAJĄC NA WZGLĘDZIE: śe Sekretariat Stanu ds. Rolnictwa [Secretaria de 
Estado de Agricultura] jest organem właściwym w sprawach wydawania zezwoleń 
na import roślin lub odmowy ich wystawienia, w przypadku gdy zachodzi 
jakiekolwiek podejrzenie, Ŝe przywoŜone produkty stanowią ryzyko dla roślin i 
upraw w Republice Dominikany bądź pochodzą z krajów, z których import został 
wyraźnie zabroniony; 
 
MAJĄC NA WZGLĘDZIE: śe uprawa owoców odgrywa istotną rolę w rozwoju 
gospodarki i rolnictwa naszego kraju; 
 
MAJĄC NA WZGLĘDZIE: śe importowane produkty niepoddane odpowiednim 
zabiegom kontrolnym mogą stanowić ryzyko przeniesienia z innych obszarów na 
terytorium naszego kraju śródziemnomorskiej muszki owocowej (Ceratitis 
capitata), a takŜe innych agrofagów kwarantannowych; 
 
MAJĄC NA UWADZE: Ustawę nr 4990 z dn. 29 sierpnia 1958 r. w sprawie 
systemu kwarantanny roślin;  
 
 
MAJĄC NA UWADZE: Punkt F Artykułu 3 Ustawy nr 8 z dn. 8 września 1965 r. w 
sprawie nadania uprawnień Sekretarzowi Stanu ds. Rolnictwa do powołania 
organizacji Sekretariatu Stanu ds. Rolnictwa i wprowadzania zmian w ramach jego 
struktury wewnętrznej;   
 
Zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w Ustawie nr 8 z 1965 r., Sekretarz 
Stanu ds. Rolnictwa podejmuje następujące 
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ROZPORZĄDZENIE 

 
Artykuł I. Punktami wjazdu świeŜych owoców na terytorium kraju są wyłącznie 
porty morskie Santo Domingo, Haina (terminale wschodni /oriental/ i zachodni 
/occidental/) i Boca Chica.  
 
Artykuł II. Podmioty zainteresowane importem świeŜych owoców zobowiązane są 
powiadomić o tym fakcie Departament Zdrowia Roślin. Organ ten podejmuje 
odpowiednie środki zapobiegawcze, w przypadku gdy przywoŜone produkty 
pochodzą z krajów występowania agrofagów kwarantannowych. 
 
Artykuł III. Dozwolonym środkiem transportu owoców są wyłącznie chłodzone 
furgony, wewnątrz których utrzymywana jest stała temperatura o wartościach od 0 
do 2.2 C° (tj. 32 – 36 F). Importowane produkty po przybyciu do punktu wjazdu 
podlegają kwarantannie. 
 
 
Wydano dnia 17 września 1996 r. w mieście Santo Domingo de Guzmán, 
dystrykcie krajowym, stolicy Republiki Dominikany. 
 
 
 
 
 
 

InŜ. Francisco Rodríguez 
SEKRETARZ STANU DS. ROLNICTWA 


