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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin  

(druk nr 401 S) 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, 

poz. 849, z późn. zm.)  

Art. 21. 

[1. Wprowadzanie bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów jest dozwolone przez wyznaczone punkty 

wwozu, którymi są: lotnisko w przypadku transportu powietrznego, port w przypadku 

transportu morskiego lub rzecznego, stacja w przypadku transportu kolejowego oraz urząd 

celny, na obszarze właściwości którego następuje przekroczenie śródlądowej granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku innego rodzaju transportu. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opakowań drewnianych, w których przewożone są 

towary inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, oraz do drewna używanego do 

unieruchamiania lub zabezpieczenia tych towarów.] 

<1. Wprowadzanie bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej 

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 pkt. 1, jest dozwolone 

przez wyznaczone punkty wwozu, którymi są: lotnisko w przypadku transportu 

powietrznego, port w przypadku transportu morskiego 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 przedmiotom, 

które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny 

zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1, 

procedury celnej umożliwiającej ich wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, jeżeli te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty nie są wprowadzane 

przez wyznaczone punkty wwozu.> 

<1b. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do opakowań drewnianych, w których 

przewożone są towary inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, oraz do 

drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia tych towarów.> 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze 

rozporządzenia, wykaz punktów wwozu, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w 

zakresie wymagań dla punktów wwozu. 

 


