
Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,  

które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, jeżeli są 

przeznaczone do wprowadzania do stref chronionych 

 

Lp. Podstawa prawna Opis towaru Państwo pochodzenia Kod CN Opis towaru z uwzględnieniem nazwy kodu CN 

1 Zał. nr 5 cz. B dz. 

II pkt 1 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1) 

rośliny gatunku Beta vulgaris (burak 

zwyczajny) przeznaczone do 

przetwarzania przemysłowego 

państwa trzecie ex 1214 90 10 Buraki pastewne, brukiew i pozostałe korzenie 

pastewne 

ex 0706 90 90 Pozostałe  

ex 0709 99 20 Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa) i 

karczoch hiszpański 

1212 91 80 Pozostały  

2 Zał. nr 5 cz. B dz. 

II pkt 2 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

ziemia osypowa oraz 

niesterylizowane odpady buraczane 

(Beta vulgaris – burak zwyczajny) 

państwa trzecie ex 2308 90 00 Pozostałe 

ex 2530 90 00 Pozostałe 

ex 3101 00 00 Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze 

sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy 

produkowane przez zmieszanie lub obróbkę 

chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub 

roślinnego 

ex 3824 90 97 Pozostałe 

3 Zał. nr 5 cz. B dz. 

II pkt 3 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

żywy pyłek kwiatowy przeznaczony 

do zapylania roślin rodzajów: 

Amelanchier (świdośliwa), 

Chaenomeles (pigwowiec), 

Cotoneaster (irga), Crataegus 

(głóg), Cydonia (pigwa), Eriobotrya 

(miszpelnik), Malus (jabłoń), 

Mespilus (nieszpułka), Pyracantha 

(ognik), Pyrus (grusza) i Sorbus 

(jarząb), oraz gatunku Photinia 

davidiana (głogownik Dawida) 

państwa trzecie ex 1404 90 00 Pozostałe 
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3 Zał. nr 5 cz. B dz. 

II pkt 4 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, rodzajów: Amelanchier 

(świdośliwa), Chaenomeles 

(pigwowiec), Cotoneaster (irga), 

Crataegus (głóg), Cydonia (pigwa), 

Eriobotrya (miszpelnik), Malus 

(jabłoń), Mespilus (nieszpułka), 

Pyracantha (ognik), Pyrus (grusza) i 

Sorbus (jarząb), oraz gatunku 

Photinia davidiana (głogownik 

Dawida) 

państwa trzecie ex 0604 20 90 Pozostałe 

ex 0603 19 80 Pozostałe 

4 Zał. nr 5 cz. B dz. 

II pkt 5 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

nasiona roślin rodzaju Castanea 

(kasztan) 

państwa trzecie 0802 41 00 W łupinach 

0802 41 00 Bez łupin 

nasiona roślin rodzaju Dolichos 

(wspięga, fasolnik) 

państwa trzecie ex 1209 91 80 Pozostałe 

ex 1209 99 91 Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, 

inne niż objęte podpozycją 1209 30 

0713 35 00 Fasolnik chiński (Vigna unguiculata) 

nasiona roślin rodzaju Magnifera 

(mango) 
państwa trzecie ex 1209 99 99 Pozostałe 

nasiona roślin gatunku Beta vulgaris 

(burak zwyczajny) 
państwa trzecie 1209 10 00 Nasiona buraków cukrowych 

1209 29 60 Nasiona buraka pastewnego (Beta vulgaris var. alba) 

1209 91 30 Nasiona buraka ćwikłowego (Beta vulgaris var. 

conditiva) 

ex 1209 91 80 Pozostałe  

nasiona roślin gatunku Phaseolus 

vulgaris (fasola zwyczajna) 
państwa trzecie 0708 20 00 Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

5 Zał. nr 5 cz. B dz. 

II pkt 6 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

nasiona i owoce (torebki nasienne) 

roślin rodzaju Gossypium (bawełna) 

oraz nieodziarniona bawełna 

państwa trzecie 1207 21 00 Nasiona bawełny 

1207 29 00 Pozostałe nasiona bawełny 

1404 20 00 Linters bawełniany 

6 Zał. nr 5 cz. B dz. owoce roślin rodzaju Vitis (winorośl) państwa trzecie 0806 10 Świeże 
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II pkt 6a 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

7 Zał. nr 5 cz. B dz. 

II pkt 7 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin 

iglastych (Coniferales), z wyjątkiem 

drewna okorowanego 

europejskie państwa trzecie 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

4401 21 00 Iglaste 

ex 4401 39 80 Pozostałe 

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi; niepozbawione 

kory lub bieli 

4403 20 Pozostałe iglaste; niepozbawione kory lub bieli; 

niemalowane, niebejcowane, nie nasycone kreozotem 

lub innymi środkami konserwującymi 

ex 4404 Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, 

zaostrzone ale nieprzetarte wzdłużnie 

ex 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

4407 10 Iglaste 

ex 4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, 

z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety 

skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z 

drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna 

ex 9406 00 20 Z drewna 

8 drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin rodzaju 

Castanea (kasztan), z wyjątkiem 

drewna okorowanego 

państwa trzecie ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

ex 4401 22 00 Liściaste 

ex 4401 39 80 Pozostałe  

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi; niepozbawione 

kory lub bieli 

ex 4403 99 Pozostałe; niemalowane, niebejcowane, nie nasycone 

kreozotem lub innymi środkami konserwującymi 

ex 4404 Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, 

zaostrzone ale nieprzetarte wzdłużnie 

ex 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

ex 4407 99 Pozostałe  
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ex 4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, 

z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety 

skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z 

drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna 

ex 9406 00 20 Z drewna 

9 Zał. nr 5 cz. B dz. 

II pkt 8 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

części roślin rodzaju Eucalyptus 

(eukaliptus) 

państwa trzecie ex 0604 20 90 Pozostałe 

ex 1211 90 86 Pozostałe 

10 Zał. nr 5 cz. B dz. 

II pkt 9 

rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

odseparowana kora roślin iglastych 

(Coniferales)  

europejskie państwa trzecie ex 1404 90 00 Pozostałe 

ex 4401 39 80 Pozostałe 

 

Przypisy: 

1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się 

organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, Nr 221, poz. 1443, z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106, Nr 214, poz. 1660 

oraz z 2014 r. poz. 571 i 1393). 


