
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-94-12, fax 22 694-91-06, e-mail: Michal.Gil@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin  

(druk nr 635) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przepis art. 21 ust. 1 obwiązującej ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 

nakłada obowiązek wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów 

roślinnych i przedmiotów importowanych z państw trzecich jedynie przez wyznaczone 

punkty wwozu.  

Wykaz punktów wwozu określa w drodze rozporządzenia, na podstawie art. 21 ust. 2 

ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, minister właściwy do spraw rolnictwa 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem 

właściwym do spraw transportu.  

W punktach wwozu muszą zostać spełnione warunki zapewniające prawidłowy przebieg 

granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych towarów, określone w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy, implementujących do prawa 

polskiego postanowienia dyrektywy Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia 1998 r. 

ustanawiającej minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie 

w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia, dotyczące roślin, produktów 

roślinnych lub innych przedmiotów przywożonych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 126 

z 28.4.1998, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 66). Koszty 

spełnienia powyższych warunków, wymagających zapewnienia odpowiedniej infrastruktury 

oraz kadr powodują, że punkty wwozu zostały ustanowione jedynie na niektórych przejściach 

granicznych.  

Ustawa ogranicza opisany wyżej obowiązek jedynie do towarów podlegających 

granicznej kontroli fitosanitarnej. 
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Ponadto ustawa wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw rolnictwa 

do wydania obwieszczenia, w którym ogłosi wykaz roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, które podlegają kontroli fitosanitarnej oraz wykaz roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do 

określonych stref chronionych jest zabronione. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 67. posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie senackie. Senat wniósł do projektu poprawkę zmierzającą do minimalizacji 

ryzyka zarzutu niezgodności ustawy z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja 

wniosła do projektu poprawkę polegającą na skróceniu vacatio legis z 90 do 30 dni. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek i Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 


