
PROCEDURA IMPORTU PRODUKTÓW ROŚLINNYCH DO 
REPUBLIKI DOMINIKANY  

Wydział Kwarantanny Roślin ustala wymogi fitosanitarne dla wszystkich osób fizycznych lub 
prawnych zainteresowanych importem do Republiki Dominikany roślin, produktów roślinnych i innych 
wyrobów. Spełnienie niŜej wymienionych warunków ma na celu zapobieŜenie przedostaniu i 
rozprzestrzenieniu się agrofagów kwarantannowych i agrofagów podlegających przepisom, które 
mogą zostać wprowadzone na terytorium kraju wraz z produktami pochodzenia roślinnego. 

Procedura importu produktów ro ślinnych do Republiki Dominikany  

• Podmiot zainteresowany występuje z pisemnym wnioskiem o wydanie zezwolenia na import.   

• W przypadku istnienia wymogów fitosanitarnych podmiot zainteresowany otrzymuje 
Wytyczne braku zastrzeŜeń fitosanitarnych.  

• W przypadku braku wymogów fitosanitarnych ww. wniosek zostaje przesłany do Sekcji Analiz 
Ryzyka Związanego z Agrofagami Kwarantannowymi.  

• Sekcja Analiz przekazuje Wydziałowi ds. Kwarantanny Roślin wyniki przeprowadzonej 
analizy ryzyka. 

• Na podstawie analizy ryzyka wydawane są Wytyczne braku zastrzeŜeń fitosanitarnych 
zawierające wymogi w zakresie importu  

• Po przybyciu towaru do kraju, podmiot zainteresowany występuje z wnioskiem do Stacji 
Kwarantannowej o inspekcję w punkcie wjazdu. 

• Pracownik Stacji Kwarantannowej dokonuje weryfikacji dokumentacji w celu sprawdzenia jej 
prawidłowości.  

• Przy braku zastrzeŜeń do dokumentacji pracownik Stacji Kwarantannowej przeprowadza 
inspekcję techniczną przesyłki. 

• Po spełnieniu wymogów technicznych pracownik Stacji Kwarantannowej dokonuje inspekcji 
zawartości przesyłki, podczas której sprawdza ewentualną obecność agrofagów oraz pobiera 
próbki produktów do badań w laboratorium diagnostycznym. 

• W przypadku wykrycia obecności agrofaga w badaniu laboratoryjnym:  

a. Towar, w którym wykryto obecność agrofaga niekwarantannowego poddaje się 
zabiegowi kwarantannowemu, którego rodzaj zaleŜy od poziomu poraŜenia.  

b. Towar, w którym wykryto obecność agrofaga kwarantannowego jest zwracany do 
kraju pochodzenia lub podlega spaleniu 

 
 

WYMOGI W ZAKRESIE IMPORTU OWOCÓW I WARZYW DO 
REPUBLIKI DOMINIKANY  

 

PRZEDSIEBIORSTWA I/LUB OSOBY IMPORTUJ ĄCE OWOCE I WARZYWA DO REPUBLIKI 
DOMINIKANY PODLEGAJ Ą PRZEPISOM USTAWY NR 4990 W SPRAWIE SYSTEMU 
KWARANTANNY RO ŚLIN. Z TEGO POWODU PODMIOTY ZAINTERESOWANE SĄ 
ZOBOWIĄZANE SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMOGI:  
 
1. W pierwszej kolejności złoŜyć w Departamencie Zdrowia Roślin [Departamento de Sanidad Vegetal 



– DSV] Sekretariatu Stanu ds. Rolnictwa [Secretaria de Estado de Agricultura] wniosek o wydanie 
zezwolenia na import. Departament Zdrowia Roślin, na podstawie wyników analizy ryzyka związanego 
z agrofagami kwarantannowymi wydaje WYTYCZNE BRAKU ZASTRZEśEŃ FITOSANITARNYCH 
zawierające konkretne zalecenia dotyczące produktu i jego drogi handlowej. 

2. Zwrócić się o wydanie zezwolenia do Komisji Rozwoju Rolnictwa i Sekretariatu Stanu ds. Rolnictwa 
[Comité de Promoción Agrícola y Ganadera de la SEA]. 
 
3. Posiadać numer podatkowy wydany przez Krajowy Rejestr Podatników [Registro Nacional de 
Contribuyente - RNC] 

4. W przypadku importu śYWYCH ROŚLIN I WARZYW, oprócz ww. dokumentacji, dostarczyć: 

� Oryginał świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa zdrowia wystawionego przez władze 
kraju pochodzenia.  

� Świadectwo wystawione przez Departament Dzikiej Przyrody [Departamento de Vida Silvestre 
- DVS]  

� Zaświadczenie o zarejestrowaniu produktów do uprawy w kraju pochodzenia. 

5 W imporcie OWOCÓW, oprócz konieczności przestrzegania wymogów, o których mowa w punktach 
1, 2 i 3, spełnić poniŜsze warunki: 

� Punktami wjazdu produktu na terytorium kraju są wyłącznie porty morskie Domingo, Haina 
Oriental, Boca Chica, Puerto Multimodal Caucedo i Puerto Plata.  

� PrzedłoŜyć oryginał świadectwa fitosanitarnego wystawionego w kraju pochodzenia.  
� Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu nr 84/96 produkt musi przybyć w 

chłodzonych furgonach o temperaturze od 0 do 2.2 C° (tj. 32 – 36 F), a jego transport nie 
moŜe przekroczyć 15 dni. 

� Import produktów dozwolony jest wyłącznie z krajów lub obszarów wolnych od 
śródziemnomorskiej muszki owocowej (Ceratitis capitata). 

6. W przypadku importu NASION, oprócz konieczności spełnienia wymogów, o których mowa w 
punktach 1, 2 i 3, dostarczyć: 

� Świadectwo fitosanitarne kraju pochodzenia.  
� Zaświadczenie o pochodzeniu nasion z certyfikowanych źródeł.  
� Zaświadczenie wystawione przez Departament Nasiennictwa Sekretariatu Stanu ds. 

Rolnictwa.  
� Zaświadczenie o tym, Ŝe importowane nasiona nie są odmianami transgenicznymi. 

W imporcie czosnku, ryŜu, cebuli, fasoli, kukurydzy i ziemniaków, poza ww. wymogami określonymi 
dla poszczególnych rodzajów produktów, konieczne jest spełnienie wytycznych ustanowionych przez 
Biuro Rozwoju Rolnictwa i Hodowli Sekretariatu Stanu ds. Rolnictwa [Oficina de Promoción Agrícola y 
Ganadera de la Secretaria de Estado de Agricultura]. 
 
Niespełnienie niniejszych przepisów stanowi podstawę do podjęcia kroków wymienionych w Ustawie 
nr 4990 w celu ochrony przed zagroŜeniem zdrowotnym Republiki Dominikany. 
 
 

 
PROCEDURA WYDWANIA ZEZWOLE Ń NA IMPORT PRODUKTÓW 

POCHODZENIA ROŚLINNEGO  
 
1. IMPORT TOWARÓW PODLEGAJ ĄCYCH PRZEPISOM 
Na mocy porozumienia handlowego Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Dekretu nr 114-98 z dn. 16 
marca 1998 r. zezwolenia na import roślin uprawnych, takich jak czosnek, cebula, ryŜ, fasola, 



kukurydza, cukier i produktów zwierzęcych – kurczaków i mleka wydaje się na podstawie innej 
procedury niŜ w przypadku produktów niepodlegających przepisom. 
 
Import czosnku, fasoli, cebuli, ryŜu, i kurczaków: Importer, wypełniając specjalny formularz, występuje 
do Sekretariatu Stanu ds. Rolnictwa o wydanie zezwolenia na import. Formularz, który naleŜy złoŜyć w 
Biurze Obsługi Korespondencji SEA [Oficina de Tramites y Correspondencias], powinien zawierać 
następujące szczegóły: dane przedsiębiorstwa lub osoby zainteresowanej, nazwę kraju pochodzenia 
lub wysyłki, cel importu i ilość wwoŜonego towaru oraz szacowaną datę jego przybycia do punktu 
wjazdu do Republiki Dominikany. 
 
Import cukru: Importer, oprócz wniosku, przedkłada kopię zaświadczenia braku zastrzeŜeń 
wystawianego przez Sekretariat Stanu ds. Przemysłu i Handlu [Secretaría de Estado de Industria y 
Comercio - SEIC].  
 
Import kukurydzy: W przypadku kukurydzy do Ŝywienia zwierząt importer występuje do Departamentu 
Ochrony Roślin, Generalnej Dyrekcji ds. Hodowli [Dirección General de Ganadería – DIGEGA] i 
Krajowej Komisji ds. Kukurydzy i Sorgo [Comisión Nacional de Maíz y Sorgo – CNMS] w celu wydania 
przez nie zaświadczeń braku zastrzeŜeń. Wniosek wraz z fakturą handlową jest przekazywany 
Departamentowi Rozwoju Rolnictwa i Hodowli [Departamento de Promoción Agrícola y Ganadera – 
DPAG], który sporządza zezwolenie firmowane przez sekretarza ds. rolnictwa. Krajowa Komisja ds. 
Kukurydzy i Sorgo wymaga zakupu 5% krajowej produkcji sorgo w zamian za import kukurydzy. W ten 
sam sposób przebiega procedura wydania zezwolenia na import kukurydzy przeznaczonej do 
spoŜycia przez ludzi, z wyjątkiem konieczności dostarczenia zaświadczenia braku zastrzeŜeń z 
Generalnej Dyrekcji ds. Hodowli. 
 
Import mleka: Importer występuje z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji ds. Hodowli, która na jego 
podstawie wydaje zaświadczenie braku zastrzeŜeń. Wniosek wraz z fakturą handlową jest 
przekazywany Departamentowi Rozwoju Rolnictwa i Hodowli, który sporządza zezwolenie firmowane 
przez sekretarza ds. rolnictwa. 
 
Kukurydza i mleko są jedynymi produktami podlegającymi przepisom, które nie wymagają zezwolenia 
na import wystawionego przez Sekretarza ds. Rolnictwa, lecz Departament Ochrony Roślin. W 
przypadku mleka zaświadczenie braku zastrzeŜeń wydaje Generalna Dyrekcja ds. Hodowli, a dla 
kukurydzy – Krajowa Komisja ds. Kukurydzy i Sorgo. 
 
Import ryŜu, czosnku, fasoli, cebuli, cukru i kurczaka: Wniosek, po przyjęciu przez Sekretarza, jest 
przekazywany Departamentowi Rozwoju Rolnictwa i Hodowli. Następnie dokument otrzymuje 
Departament Ochrony Roślin Generalnej i Dyrekcji ds. Hodowli, który sporządza wytyczne braku 
zastrzeŜeń fito- lub zoosanitarnych. 
 
Po otrzymaniu przez Departament Rozwoju Rolnictwa i Hodowli wytycznych braku zastrzeŜeń fito- lub 
zoosanitarnych sporządza on zezwolenie na import oraz nawiązuje kontakt z importerem. 
 
Importer w Departamencie Rozwoju Rolnictwa i Hodowli uiszcza opłaty wykonane na jego rzecz 
usługi. 
 
� IMPORT TOWARÓW NIEPODLEGAJ ĄCYCH PRZEPISOM 
 
Grupę towarów niepodlegających przepisom tworzą produkty i półprodukty pochodzenia roślinnego 
lub zwierzęcego, których importu nie regulują porozumienia zawarte w ramach współpracy ze 
Światową Organizacją Handlu.  
 
1.  Procedura uzyskania zezwolenia na import produktów i półproduktów pochodzenia roślinnego: 
 

• Podmiot zainteresowany występuje pisemnie do Departamentu Ochrony Roślin o zaświadczenie 
braku zastrzeŜeń, wskazując we wniosku ilość importowanego towaru i jego kraj pochodzenia. 
Następnie podmiot zainteresowany przesyła zaświadczenie braku zastrzeŜeń wraz z fakturą 
handlową lub fakturą pro forma Departamentowi Rozwoju Rolnictwa i Hodowli, który sporządza 
zezwolenie firmowane przez sekretarza ds. rolnictwa. 

 



• Nasiona: Podmiot zainteresowany występuje pisemnie o wydanie zaświadczeń braku zastrzeŜeń w 
pierwszej kolejności do Departamentu Ochrony Roślin, a po jego otrzymaniu równieŜ do 
Departamentu Nasiennictwa [Departamento de Semillas – DS]. Następnie podmiot zainteresowany 
przesyła zaświadczenia braku zastrzeŜeń wraz z fakturą handlową Departamentowi Rozwoju 
Rolnictwa i Hodowli, który sporządza zezwolenie firmowane przez sekretarza ds. rolnictwa. 
 
• Rośliny i kwiaty: Podmiot zainteresowany występuje pisemnie do Departamentu Dzikiej Przyrody i 
Departamentu Ochrony Roślin o wydanie zaświadczenia braku zastrzeŜeń. Następnie podmiot 
zainteresowany przesyła zaświadczenie braku zastrzeŜeń wraz z fakturą handlową Departamentowi 
Rozwoju Rolnictwa i Hodowli, który sporządza zezwolenie firmowane przez sekretarza ds. rolnictwa. 
 
• Nawozy i surowce do ich produkcji: Wymagają zaświadczenia o braku zastrzeŜeń wydanego przez 
Departament ds. Gleb i Wód [Departamento de Tierras y Aguas – DTA]. Następnie podmiot 
zainteresowany przesyła zaświadczenie braku zastrzeŜeń wraz z fakturą handlową Departamentowi 
Rozwoju Rolnictwa i Hodowli, który sporządza zezwolenie firmowane przez sekretarza ds. rolnictwa. 
 
2. Produkty i półprodukty pochodzenia zwierzęcego: Wymagają zaświadczenia braku zastrzeŜeń 
wydanego przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia Zwierząt [Dirección General de Sanidad Animal – 
DIGESA]. Podmiot zainteresowany, po otrzymaniu zaświadczenia, przesyła je wraz z fakturą 
handlową Departamentowi Rozwoju Rolnictwa i Hodowli, który sporządza zezwolenie firmowane 
przez sekretarza ds. rolnictwa. 
 
• Produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do Ŝywienia zwierząt, takie jak mąka sojowa i 
lucerna: Wymagają zaświadczeń o braku zastrzeŜeń wydanych przez Dyrekcję Generalną ds. 
Zdrowia Zwierząt i Departamentu Ochrony Roślin, a takŜe zezwolenia podpisanego przez 
sekretarza ds. rolnictwa. 
 
• Produkty i półprodukty niewymagające zezwolenia na import. 
 
• śywe zwierzęta (kurczęta, bydło itd.), jaja wylęgowe i szczepionki: Wymagają tylko zaświadczenia 
braku zastrzeŜeń wydanego przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia Zwierząt. 
 
• Produkty i półprodukty rybne. Wymagają tylko zaświadczenia o braku zastrzeŜeń wydanego przez 
Departament Zasobów Rybnych [Departamento de Recursos Pesqueros ─ DPR]. 
 
• Pestycydy: Wymagają tylko zaświadczenia braku zastrzeŜeń wydanego przez Wydział Pestycydów 
[División de Pesticidas] Departamentu Ochrony Roślin. 
 
• Produkty i surowce rolne, w przypadku których importer wymaga zastosowania przepisów Ustawy 
o zerowej stawce podatku VAT (Ustawa nr 150-97) powinien zwrócić się do Departamentu ds. 
Zerowej Stawki VAT przy Dyrekcji Generalnej ds. Ceł [Departamento de Tasa Cero de la Dirección 
General de Aduanas – DGA], która odpowiada za wykonanie ww. Ustawy. 

 
 
IMPORT PRODUKTÓW ROLNO-HODOWLANYCH 
 
Wymogi w zakresie importu produktów rolno-hodowlany ch 
 

1. Produkty pochodzenia zwierzęcego wymagają zaświadczenia braku zastrzeŜeń wydanego 
przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia Zwierząt 
2. Produkty pochodzenia roślinnego wymagają zaświadczenia braku zastrzeŜeń wydanego 
przez Departament Ochrony Roślin. 
3. W przypadku importu cukru wymagane jest świadectwo wystawione przez Krajowy Instytut 
Cukru [Instituto Nacional de Azúcar – INAZUCAR]. 
4. Zabrania się przewozu produktów w skrzyniach, paczkach, workach, fundach, itd. 
5. Wszystkie niezbędne informacje zaznaczono tłustym drukiem. 
6. Stowarzyszenia i federacje handlowców muszą jak najszybciej złoŜyć listę nazwisk adresów 
i numerów telefonów swoich członków. 
7. Brak innych wymogów dla produktów, takich jak kwiaty, nasiona, tytoń i nawozy nie 
określono dodatkowych wymogów. 



8. Do wszystkich wniosków naleŜy załączyć fakturę zakupu. 
 
Wymogi w zakresie importu owoców i warzyw 
 

PRZEDSIEBIORSTWA I/LUB OSOBY IMPORTUJĄCE OWOCE I WARZYWA DO REPUBLIKI 
DOMINIKANY PODLEGAJĄ PRZEPISOM USTAWY NR 4990 W SPRAWIE SYSTEMU 
KWARANTANNY ROŚLIN. Z TEGO POWODU PODMIOTY ZAINTERESOWANE SĄ 
ZOBOWIĄZANE SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMOGI: 
 
1. W pierwszej kolejności złoŜyć w Departamencie Zdrowia Roślin [Departamento de Sanidad Vegetal 
– DSV] Sekretariatu Stanu ds. Rolnictwa [Secretaria de Estado de Agricultura] wniosek o wydanie 
zezwolenia na import. Departament Zdrowia Roślin, na podstawie wyników analizy ryzyka związanego 
z agrofagami kwarantannowymi wydaje WYTYCZNE BRAKU ZASTRZEśEŃ FITOSANITARNYCH 
zawierające konkretne zalecenia dotyczące produktu i jego drogi handlowej. 

2. Zwrócić się o wydanie zezwolenia do Komisji Rozwoju Rolnictwa i Sekretariatu Stanu ds. Rolnictwa 
[Comité de Promoción Agrícola y Ganadera de la SEA]. 
 
3. Posiadać numer podatkowy wydany przez Krajowy Rejestr Podatników [Registro Nacional de 
Contribuyente - RNC] 

4. W przypadku importu śYWYCH ROŚLIN I WARZYW, oprócz ww. dokumentacji, dostarczyć: 

� Oryginał świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa zdrowia wystawionego przez władze 
kraju pochodzenia.  

� Świadectwo wystawione przez Departament Dzikiej Przyrody [Departamento de Vida Silvestre 
- DVS]  

� Zaświadczenie o zarejestrowaniu produktów do uprawy w kraju pochodzenia. 

5 W imporcie OWOCÓW, oprócz konieczności przestrzegania wymogów, o których mowa w punktach 
1, 2 i 3, spełnić poniŜsze warunki: 

� Punktami wjazdu produktu na terytorium kraju są wyłącznie porty morskie Domingo, Haina 
Oriental, Boca Chica, Puerto Multimodal Caucedo i Puerto Plata.  

� PrzedłoŜyć oryginał świadectwa fitosanitarnego wystawionego w kraju pochodzenia.  
� Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu nr 84/96 produkt musi przybyć w 

chłodzonych furgonach o temperaturze od 0 do 2.2 C° (tj. 32 – 36 F), a jego transport nie 
moŜe przekroczyć 15 dni. 

� Import produktów dozwolony jest wyłącznie z krajów lub obszarów wolnych od 
śródziemnomorskiej muszki owocowej (Ceratitis capitata). 

6. W przypadku importu NASION, oprócz konieczności spełnienia wymogów, o których mowa w 
punktach 1, 2 i 3, dostarczyć: 

� Świadectwo fitosanitarne kraju pochodzenia.  
� Zaświadczenie o pochodzeniu nasion z certyfikowanych źródeł.  
� Zaświadczenie wystawione przez Departament Nasiennictwa Sekretariatu Stanu ds. 

Rolnictwa.  
� Zaświadczenie o tym, Ŝe importowane nasiona nie są odmianami transgenicznymi. 

W imporcie czosnku, ryŜu, cebuli, fasoli, kukurydzy i ziemniaków, poza ww. wymogami określonymi 
dla poszczególnych rodzajów produktów, konieczne jest spełnienie wytycznych ustanowionych przez 
Biuro Rozwoju Rolnictwa i Hodowli Sekretariatu Stanu ds. Rolnictwa [Oficina de Promoción Agrícola y 
Ganadera de la Secretaria de Estado de Agricultura]. 
 
Niespełnienie niniejszych przepisów stanowi podstawę do podjęcia kroków wymienionych w Ustawie 
nr 4990 w celu ochrony przed zagroŜeniem zdrowotnym Republiki Dominikany. 


