PROCEDURA WYDANIA PASZPORTU

Podstawa prawna:



ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 621 z
późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie
stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i
Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych (DZ. U. z
2008 r. Nr 122, poz. 789 z późn. zm.).

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są wprowadzane lub przemieszczane na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej lub przemieszczane z obszaru RP na terytorium Unii Europejskiej, a są
szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe i stwarzają niebezpieczeństwo
rozprzestrzeniania się tych organizmów, powinny być zaopatrzone w paszport roślin.
Paszporty roślin są wydawane, na wniosek podmiotu, przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i
nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce:
1. prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów lub
2. zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
pochodzących z państw trzecich
Wniosek o wydanie paszportu składa się do właściwego ze względu na prowadzenie uprawy oddziału
wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.
Wniosek o wydanie paszportu roślin powinien zawierać:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres;
numer wpisu do rejestru przedsiębiorców;
nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu;
ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
ilość potrzebnych paszportów roślin;
oznaczenie strefy chronionej, jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone do
tej strefy;
7. numer poprzedniego producenta, w przypadku paszportu zastępczego;
8. nazwę państwa pochodzenia albo państwa wysyłającego.
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Z wnioskiem o wydanie paszportu roślin może wystąpić zarejestrowany podmiot lub w jego imieniu
upoważniony pełnomocnik.
Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów:
które są uprawiane, wytwarzane, magazynowane, pakowane, sortowane, wprowadzane do obrotu i
przemieszczane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców,
2. jeżeli zastosowana ocena organoleptyczna, badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub kontrola
dokumentów potwierdziły, że są one wolne od organizmów kwarantannowych i regulowanych
3. spełniających wymagania specjalne
4. spełniających wymagania określone w przepisach o nasiennictwie w zakresie wytwarzania i oceny oraz
obrotu materiałem siewnym.
1.

Paszport roślin wydaje się na formularzach udostępnianych przez Głównego Inspektora.

Wydanie paszportu podlega opłacie, wg stawek określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie stawek opłat za usługi
świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet,
paszportów roślin lub plomb urzędowych (DZ. U. z 2008 r. Nr 122, poz. 789 z późn. zm.).

