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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, 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, 

procedury celnej umożliwiającej ich wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej 

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. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 
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Art. 22. 

1. Wprowadzane z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty są poddawane każdorazowo granicznej kontroli 

fitosanitarnej, jeżeli: 

1) istnieje obowiązek zaopatrzenia ich w świadectwo fitosanitarne lub inne wymagane 

dokumenty lub oznakowania lub 

2) nie można ustalić ich tożsamości, lub 

3) istnieje podejrzenie, że są porażone przez organizmy kwarantannowe lub organizmy 

szkodliwe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3, lub przez 

organizmy niekwarantannowe, i istnieje zagrożenie spowodowania strat 

gospodarczych wskutek wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się tych organizmów. 

1a. Jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wprowadzane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowią niewielkie zagrożenie fitosanitarne, kontrola, o której 

mowa w ust. 1, może być przeprowadzana w sposób wyrywkowy. 

1b. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić wykaz 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są poddawane granicznej kontroli 

fitosanitarnej w sposób wyrywkowy, i częstotliwość przeprowadzania tej kontroli, mając 

na względzie zagrożenie fitosanitarne, jakie stanowią te rośliny, produkty roślinne lub 

przedmioty. 

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

urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa, ogłosi wykaz roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wykaz 

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 celnej.> 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić inne 

rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, co do których istnieje obowiązek granicznej 

kontroli fitosanitarnej, oraz zakres informacji, które powinny być przekazywane przy 

zgłaszaniu do tej kontroli, mając na uwadze zagrożenie fitosanitarne, jakie mogą 

stanowić rośliny, produkty roślinne lub przedmioty w związku z przenoszeniem przez nie 

organizmów szkodliwych. 

3. Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegają również środki transportu oraz opakowania, 

w których są przewożone rośliny, produkty roślinne lub przedmioty podlegające tej 

kontroli. 

4. Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegają rośliny, produkty roślinne lub przedmioty 

przemieszczane tranzytem między państwami: 

1) członkowskimi przez terytorium państwa trzeciego, bez zmiany ich statusu celnego, 

2) trzecimi przez terytorium Wspólnoty, bez zmiany ich statusu celnego 

- jeżeli nie istnieje zagrożenie rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych. 

5. W razie konieczności przeładunku przemieszczanych tranzytem roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów ich posiadacz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o 

tym wojewódzkiego inspektora, na którego obszarze właściwości działania ma nastąpić 

przeładunek. 


