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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r. ustawę  

o zmianie ustawy o ochronie roślin. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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USTAWA 

z dnia 9 maja 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o ochronie roślin 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 

849, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 21: 

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: 

„1. Wprowadzanie bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które 

przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny 

zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 

1, jest dozwolone przez wyznaczone punkty wwozu, którymi są: lotnisko 

w przypadku transportu powietrznego, port w przypadku transportu mor-

skiego lub rzecznego, stacja w przypadku transportu kolejowego oraz 

przejście graniczne, przez które następuje przekroczenie lądowej granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku innego rodzaju transportu. 

1a. Organ celny nie może nadać roślinom, produktom roślinnym lub przed-

miotom, które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na pod-

stawie art. 22 ust. 1, procedury celnej umożliwiającej ich wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli te rośliny, produkty roślinne 

lub przedmioty nie są wprowadzane przez wyznaczone punkty wwozu.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do opakowań drewnianych, w któ-

rych przewożone są towary inne niż rośliny, produkty roślinne lub przed-

mioty, oraz do drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia 

tych towarów.”; 

2) w art. 22 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

„1c. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa, ogłosi wykaz roślin, pro-

duktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wy-

kaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzenie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest 

zabronione, z uwzględnieniem klasyfikacji towarów według kodów taryfy cel-

nej.”. 

 

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 

1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. 

Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 

oraz z 2013 r. poz. 455. 
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Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  
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…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


