
      

Procedura ubiegania się o wydanie zaświadczenia umożliwiającego wywóz 

ziemniaków do innych państw Unii Europejskiej 
 

Podstawa prawna 

1. Ustawa a dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin  

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie w 

sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 

rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie 

stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin  

 

Ogólne informacje dotyczące zasad przemieszczania ziemniaków do krajów UE dostępne są 

tutaj. 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że w wyniku 

przeprowadzonych badań laboratoryjnych, wskazanych we wniosku i przeznaczonych 

do wyprowadzenia, partii(-ach) bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania 

bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.
*
 (formularz wniosku dostępny 

tutaj). 

2. Zlecenie przeprowadzenia oceny fitosanitarnej-(formularz zlecenia dostępny tutaj) 

3. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika wraz z 

potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.  

 

Miejsce składania wniosku 

Delegatura/Oddział WIORiN właściwy ze względu na miejsce uprawy, składowania, 

łączenia lub dzielenia partii ziemniaków przeznaczonych do wysyłki do  innych 

państw Unii Europejskiej, wykaz i adresy Delegatur/Oddziałów dostępne są tutaj 

 

Opłaty 

1. Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej (część II pkt 21.14 ustawy z 

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej- Dz. U. z 2015r. poz. 783.\ 

2. Za przeprowadzenie badań laboratoryjnych na obecność bakterii Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus - wysokość i sposób zapłaty wskazany w rachunku za 

przeprowadzenie oceny fitosanitarnej. 

3. Złożenie pełnomocnictwa  podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.  Opłata 

dokonywana jest na konto organu podatkowego ze względu na miejsce złożenia 

dokumentu w komórkach organizacyjnych WIORiN, czyli właściwego miejscowo 

burmistrza lub prezydenta. 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*
Zaświadczenie, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus, wojewódzki inspektor wydaje nie wcześniej niż 14 dni przed dniem 

wyprowadzenia ziemniaków z terytorium Polski. 

 

 

http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/wymagania-dla-ziemniakow/przemieszczanie-ziemniakow,3.html
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/wymagania-dla-ziemniakow/przemieszczanie-ziemniakow,3.html
http://piorin.gov.pl/pl-formularze/
http://piorin.gov.pl/pl-formularze/
http://piorin.gov.pl/pl-struktura/pl-ot/

