
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. 

Poz. 881 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI 

z dnia 7 czerwca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez 
które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz. U. z 2014 r. poz. 1060), z uwzględnieniem 
zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub 
przedmioty (Dz. U. poz. 240). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów 
wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz. U. poz. 240), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 881 

 
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 7 czerwca 2016 r. (poz. 881) 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1) 

z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarzą-
dza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty 
bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu 
punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz. U. poz. 1018 oraz 
z 2008 r. poz. 120). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 
  

                                                           
1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1906). 

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 grudnia 2008 r.  



      

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 881 

 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 9 grudnia 2008 r. 

WYKAZ PUNKTÓW WWOZU, PRZEZ KTÓRE MOŻNA WPROWADZAĆ ROŚLINY,  

PRODUKTY ROŚLINNE LUB PRZEDMIOTY BEZPOŚREDNIO Z PAŃSTW TRZECICH  

NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Lp. Punkty wwozu Województwo 

I3) lotnisko w przypadku transportu powietrznego 

1 Rzeszów-Jasionka podkarpackie 

2 Chopina w Warszawie mazowieckie 

II port w przypadku transportu morskiego lub rzecznego 

1 Gdańsk – Port pomorskie 

2 Gdynia – Port pomorskie 

3 Szczecin – Port zachodniopomorskie 

4 Świnoujście – Port zachodniopomorskie 

III stacja w przypadku transportu kolejowego 

1 Braniewo warmińsko-mazurskie 

2 Dorohusk lubelskie 

3 Hrubieszów lubelskie 

4 Kobylany lubelskie 

5 Kuźnica Białostocka podlaskie 

6 Medyka podkarpackie 

7 Siemianówka podlaskie 

IV 

 
miejsce granicznej kontroli fitosanitarnej w przypadku przekroczenia  

śródlądowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej 

1 Bezledy warmińsko-mazurskie 

2 Bobrowniki podlaskie 

3 Dorohusk lubelskie 

4 Hrebenne lubelskie 

5 Korczowa podkarpackie 

6 Koroszczyn lubelskie 

7 Kuźnica Białostocka podlaskie 

 

                                                           
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz. U. 
poz. 240), które weszło w życie z dniem 7 marca 2015 r.  




