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TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

Wydanie zaświadczenia umożliwiającego wywóz ziemniaków do innych państw 

Unii Europejskiej  
Komórka 

organizacyjna 
Nadzór Fitosanitarny 

Tel./faks 
tel.: 89/ 533 72 35,   faks: 89/ 534 36 23 

 
Podstawa prawna 1. Art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin                      

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2138). 

2. § 17 rozporządzenia  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 (Dz. U. 2014 poz. 1121 z późn. zm.).  

3. 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 (Dz. U. Nr 122 poz. 789, z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o  wydanie zaświadczenia umożliwiającego wywóz ziemniaków                 

do innych państw Unii Europejskiej - oryginał.  

2. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika wraz                       

z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa   

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa 

Miejsce  

składania dokumentów 

Komórka organizacyjna WIORiN w Olsztynie właściwa  względu na miejsce 

składowania ziemniaków przeznaczonych na wywóz do innych państw UE. 

Adresy podane na stronie internetowej WIORiN Olsztyn. 

Stanowisko właściwe                              

do załatwienia sprawy 

PRACOWNIK:                          Upoważnieni  pracownicy  WIORiN  w   Olsztynie  

DZIAŁ/JEDNOSTKA:             WNF w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, Oddziały  

WIORiN w Olsztynie 

GODZINY URZĘDOWANIA:  7.30 – 15.30 

Opis  działania 1.   Przyjęcie i sprawdzenie wniosku  

2. Przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej w miejscu przechowywania 

ziemniaków obejmującej pobranie prób bulw do badań laboratoryjnych  

3. Wydanie zaświadczenia po zakończeniu badań laboratoryjnych, jeżeli 

przeprowadzone czynności potwierdzą spełnienie wymagań fitosanitarnych 

4. Przekazanie zaświadczenia wnioskodawcy pocztą za potwierdzeniem odbioru 

lub bezpośrednio 

Termin załatwienia 

sprawy 

Niezwłocznie po stwierdzeniu, w wyniku badań laboratoryjnych, że bulwy 

ziemniaków są wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. 
 

Opłaty Za przeprowadzenie badań laboratoryjnych na obecność bakterii Clavibacter 

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

za przeprowadzenie oceny fitosanitarnej. 
 

W kasie lub na konto Urzędu Miasta w Olsztynie – Wydział Podatków i Opłat,               

pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn: 

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 

63 1020 3541  0000 5002 0290 3227 
Za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł, z podaniem przedmiotu, od którego dokonuje 

się opłaty skarbowej - „za złożenie pełnomocnictwa” 



Tryb odwołania Od wydanego postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje 

zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie 

za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Ochrony Roślin                         

i Nasiennictwa w Olsztynie w terminie 7 dni od jego doręczenia. 

Uwagi Zaświadczenie, wydane przez wojewódzkiego inspektora jest po spełnieniu 

warunków: 

1) wszystkie partie bulw ziemniaków, które pochodzą z tego samego miejsca 

produkcji co ziemniaki przeznaczone do przemieszczenia do innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, zostały poddane badaniom laboratoryjnym 

na obecność bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus przez 

wojewódzkiego inspektora, w wyniku których nie stwierdził on obecności tej 

bakterii, albo 

2) miejsce produkcji, z którego pochodzą bulwy ziemniaków przeznaczonych do 

przemieszczenia do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, nie 

znajduje się w strefie zagrożenia, w której będą podejmowane działania w celu 

zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus, i w tym miejscu zostały wysadzone jedynie 

sadzeniaki ziemniaka, co potwierdzają paszporty roślin lub dokumenty zakupu 

sadzeniaków ziemniaka, lub 

3) bulwy ziemniaków poddane badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus przez wojewódzkiego inspektora, 

w wyniku których nie stwierdził on obecności tej bakterii. 

Zaświadczenie, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus, wojewódzki inspektor wydaje nie wcześniej 

niż 14 dni przed dniem wyprowadzenia ziemniaków z terytorium Polski. 

 


