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Rzeczypospolitej Polskiej  

Pan Dariusz Wiraszka 

 

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Republiki Kirgizji 
(dalej Inspekcja Państwowa) składa wyrazy szacunku wobec Głównego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa Rzeczypospolitej Polskiej Pana Dariusza Wiraszki i ma zaszczyt 
poinformować co następuje: 

Inspekcja Państwowa przesyła informację dotyczącą zaprzestania wydawania dokumentów 
[zezwoleń] na wwóz (import) produktów kwarantannowych podlegających kontroli 



fitosanitarnej (ładunków, materiałów, towarów kwarantannowych), jak również treść ogólnych 
wymagań fitosanitarnych, stosowanych przy wwozie (imporcie) do Kirgiskiej Republiki 
towarów pochodzenia roślinnego. 

 

Załącznik na 26 kartach 

 

Dyrektor  S.Osmonalijew 

 

 

 

исп: Б. Жуманалиев 
тел: +996(312) 621821 
e-mail: bolot.jumanaliev@gmail.co 

 

1. LISTA 
produktów kwarantannowych (kwarantannowych ładunków, 
kwarantannowych materiałów, kwarantannowych towarów), 

podlegających kwarantannowej fitosanitarnej kontroli 
(nadzorowi) na granicy Unii Celnej oraz terytorium celnym 

Unii Celnej  

Nr  Nazwa Kod 
N(omenklatury)T(owarowej) 

D(ziałalności) H(andlu) 
Z(zagranicznego) U(nii) 

C(elnej)* 

1. Produkty kwarantannowe (kwarantannowe ładunki, kwarantannowe 
materiały, kwarantannowe towary) o wysokim ryzyku fitosanitarnym  

1 Kleszcze, nicienie oraz owady żywe do 
celów naukowo-badawczych 

od 0106 90 001 0 

2 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, bulwo-
cebulki, kłącza i rozłogi, będące w stanie 
uśpienia wegetacyjnego, wegetacji bądź 
kwitnienia; rośliny i korzenie cykorii, za 

0601 



wyjątkiem korzeni z pozycji towarowej 1212 

3 Inne żywe rośliny (w tym ich korzenie) 
sadzonki oraz ukorzenione części roślin 
przed wytworzeniem własnego systemu 
korzeniowego 

0602 (oprócz 0602 90 100 0) 

4 Cięte kwiaty i pędy nadające się do 
sporządzania bukietów bądź do celów 
dekoracyjnych, świeże 

0603 11 000 0 - 0603 19 800 0 

5 Cięte kwiaty oraz pąki nadające się do 
sporządzania bukietów bądź do celów 
dekoracyjnych, suszone 

od 0603 90 000 0 

6 Drzewka wigilijne 0604 91 200 0 

7 Gałązki drzew iglastych 0604 91 400 0 

8 Liście, gałęzie i inne części roślin bez 
kwiatów oraz pąków, trawy przydatne do 
sporządzania bukietów lub do celów 
dekoracyjnych, świeże, suszone, bez dalszej 
obróbki 

od 0604 91 900 0 od 0604 99 
100 0 

9 Ziemniaki świeże lub schłodzone 0701 

10 Pomidory świeże lub schłodzone 0702 00 000 

11 Cebula, szalotka, czosnek, por i inne rośliny 
cebulowe, świeże lub schłodzone  

0703 

12 Kapusta głowiasta, kalafior, kalarepa, jarmuż 
i analogiczne jarzyny jadalne z rodzaju 
Brassica, świeże lub schłodzone  

0704 

13 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium 
spp.), świeże lub schłodzone  

0705 

14 Marchewka, rzepa, buraki korzeniowe 
kozibród, seler korzeniowy, rzodkiew i inne 
analogiczne korzenie jadalne, świeże lub 
schłodzone  

0706 

15 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone  0707 00 

16 Warzywa motylkowate, łuskane lub nie 
łuskane, świeże lub schłodzone  

0708 

17 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone  0709 



18 Kukurydza cukrowa (Zea mays var. 
saccaharata) hybrydowa do zasiewów 

0712 90 110 0 

19 Warzywa motylkowate, suszone łuskane , 
obrane ze skórki nasionowej bądź nie 
oczyszczone, łamane lub nie łamane  

0713 

20 Maniok, maranta, salep, topinabur, wilec 
ziemniaczany (batat) oraz analogiczne 
rośliny okopowe oraz rośliny okopowe 
bulwiaste o wysokiej zawartości skrobi lub 
inuliny, świeże, schłodzone lub suszone, całe 
lub pokrojone w plasterki, rdzeń palmy sago  

od 0714 

21 Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie oraz 
orzechy nerkowca, świeże lub suszone, 
oczyszczone ze skorupy bądź nie 
oczyszczone, w łupinie lub bez  

0801 

22 Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, 
oczyszczone z łupiny lub nie oczyszczone, ze 
skórką lub bez skórki 

0802 

23 Banany, w tym plantainy, świeże lub suszone 0803 00 

24 Daktyle, figi, ananasy, awokado, gujawa, 
mango i mangostan lub garcynia, świeże lub 
suszone  

0804 

25 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone  0805 

26 Winogrona, świeże lub suszone  0806 

27 Melony (w tym arbuzy) oraz papaja, świeże 0807 

28 Jabłka, grusze i pigwa, świeże 0808 

29 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (w 
tym nektarynki), śliwki, tarnina, świeże  

0809 

30 Pozostałe owoce, świeże 0810 

31 Owoce suszone, oprócz płodów z pozycji 
towarowych 0801-0806; mieszanki orzechów 
lub suszonych płodów danej grupy 

0813 

32 Kawa nie palona, z kofeiną bądź bez kofeiny od 0901 11 000, od 0901 12 
000 

33 Pszenica i pszenżyto 1001 



34 Żyto 1002 00 000 0 

35 Jęczmień 1003 00 

36 Owies 1004 00 000 0 

37 Kukurydza 1005 

38 Ryż  1006 

39 Sorgo nasienne 1007 00 

40 Gryka, proso oraz nasiona mozgi oraz inne 
trawy 

1008 

41 Mąka pszeniczna lub pszenno-żytnia 1101 00 

42 Mąka z ziarna innych traw, za wyjątkiem 
pszenicznej lub pszenno-żytniej 

1102 

43 Kasza, mąka grubo mielona oraz granulat z 
ziarna traw 

1103 

44 Ziarno traw przygotowane innymi metodami 
(np. obłuskane, sprasowane, przerobione na 
płatki, zżubrowane, w formie sieczki bądź 
rozdrobnione), oprócz ryżu z pozycji 
towarowej 1006; zarodki ziaren traw całe, 
sprasowane w formie sieczki lub mielone  

1104 

45 Mąka z drobnego i grubego przemiału oraz 
proszek z suszonych warzyw motylkowych z 
pozycji towarowej 0713 

1106 10 000 0 

46 Słód palony lub nie palony  1107 

47 Soja, rozdrobniona lub nie rozdrobniona  1201 00 

48 Orzechy ziemne, nie palone lub nie 
przygotowane w jakikolwiek inny sposób, 
łuskane lub nie łuskane, rozdrobnione lub nie 
rozdrobnione 

1202 

49 Kopra 1203 00 000 0 

50 Nasiona lnu, rozdrobnione lub nie 
rozdrobnione 

1204 00 

51 Nasiona rzepaku lub rzepaku jarego, 
rozdrobnione lub nie rozdrobnione 

1205 

52 Nasiona słonecznika, rozdrobnione lub nie 
rozdrobnione 

1206 00 



53 Nasiona i płody innych kultur oleistych, 
rozdrobnione lub nie rozdrobnione 

1207 

54 Mąka drobno i grubo mielona z nasion lub 
płodów roślin oleistych za wyjątkiem nasion 
gorczycy 

1208 

55 Nasiona, płody i spory dla zasiewów 1209 

56 Rośliny i ich części (w tym nasiona i płody) 
wykorzystywane głównie w perfumerii, 
farmacji bądź do owadobójczych, 
grzybobójczych lub analogicznych celów, 
świeże lub suszone, całe albo rozdrobnione, 
kruszone lub mielone 

1211 (oprócz 1211 30 000 0, 
1211 40 000 0) 

57 Buraki cukrowe 1212 91 

58 Płody szarańczynu strąkowego (chleb 
świętojański), w tym nasiona  

1212 99 300 0 - 1212 99 490 0 

59 Pestki moreli, brzoskwiń (w tym również 
nektarynek) lub śliwek i ich jądra, korzenie 
cykorii z gatunku Cichorium intybus sativum 

od 1212 99 700 0 

60 Słoma i plewy zbóż, nieobrobione, 
rozdrobnione lub nie rozdrobnione, zmielone 
lub nie zmielone, sprasowane, za wyjątkiem 
granulowanych 

od 1213 00 000 0 

61 Brukiew, buraki liściowe (mangold), rośliny 
okopowe korzeniowe, siano, lucerna, 
koniczyna, sparceta, kapusta paszowa, łubin, 
wyka i analogiczne produkty paszowe, nie 
granulowane  

od 1214 

62 Ziarna kakao, całe lub rozdrobnione, surowe 
lub palone 

1801 00 000 0 

63 Łupiny, błonki, skórki oraz inne odpady 
kakao 

1802 00 000 0 

64 Otręby, wysiewki i inne pozostałości po 
przesiewaniu, mieleniu i innych sposobach 
obróbki ziarna traw oraz roślin 
motylkowych, nie granulowane 

od 2302 

65 Wytłoki oraz inne twarde odpady, od 2304 00 000 



uzyskiwane w trakcie uzyskiwania oleju 
sojowego, nie mielone lub mielone, nie 
granulowane 

66 Wytłoki oraz inne twarde odpady, 
uzyskiwane w trakcie uzyskiwania oleju 
arachidowego, nie mielone lub mielone, nie 
granulowane 

od 2305 00 000 0 

67 Wytłoki oraz inne twarde odpady, 
uzyskiwane w trakcie uzyskiwania tłuszczów 
roślinnych oraz olejów za wyjątkiem 
odpadów z pozycji towarowej 2304 bądź 
2305, nie mielone lub mielone, nie 
granulowane 

od 2306 

68 Gleba i grunt od 2530 90 980 0 

69 Torf (w tym drobnica torfowa) 
zaglomerowany bądź nie zaglomerowany  

2703 00 000 0 

70 Żywe fito patogeniczne bakterie, wirusy, 
wyłącznie do celów naukowo-badawczych 

od 3002 90 500 0, od 3002 90 
900 0 

71 Nawozy pochodzenia zwierzęcego bądź 
roślinnego, zmieszane lub nie zmieszane, 
poddane bądź nie poddane obróbce 
chemicznej; nawozy otrzymane poprzez 
zmieszanie bądź też chemiczną obróbkę 
produktów pochodzenia roślinnego bądź 
zwierzęcego 

3101 00 000 0 

72 Drewno opałowe w postaci kłód, polan, 
sęków, wiązek chrustu bądź w innej 
analogicznej postaci. 

4401 10 000 

Szczapy bądź wióry drewna iglastego  
Szczapy bądź wióry drewna liściastego  
Opiłki oraz inne odpady drzewne, 
niezaglomerowane 

4401 21 000 0 4401 22 000 0 
od 4401 30 

73 Nieobrobiony materiał drzewny z usuniętą 
bądź nie usuniętą korą lub bielą, grubo 
ciosane lub nie ociosane 

od 4403 (oprócz 4403 10 000) 

74 Drewno bednarskie; kłody rozbite, pale, 
kołki i słupki z drewna, zaostrzone, ale nie 

4404 



rozpiłowane wzdłuż; materiały drzewne 
zgrubnie obciosane ale nie obtoczone, nie 
gięte ani nie obrobione w inny sposób, 
wykorzystywane do produkcji lasek, 
parasoli, uchwytów do narzędzi lub 
analogicznych wyrobów; drewno łuskane i 
analogiczne 

75 Kora drzewna od 1404 90 000 0, od 4401 30 
900 0 

76 Drewniane podkłady kolejowe i tramwajowe, 
nienasycane  

4406 10 000 0 

77 Materiał drzewny rozpiłowany lub rozrąbany 
wzdłuż, rozwarstwiony lub łuszczony, 
ostrugany bądź nie ostrugany mający lub nie 
mający szczytowe połączenie o grubości 
ponad 6 mm 

4407 

78 Materiały tartaczne (w tym parkiet i klepka 
do podłóg, luzem) w postaci listew (z 
wpustami, szczelinami, z ociosanymi 
krawędziami, w kształcie profilowanych płyt 
(z grzebieniami, wpustami, szpuntowane, ze 
ściosanymi brzegami, z połączeniami w 
kształcie półokrągłych profili, kształtek, 
zaokrąglone lub analogiczne) według 
dowolnej krawędzi, czoła bądź płaszczyzny, 
strugane bądź nie strugane, szlifowane bądź 
nie szlifowane, mające lub nie mające 
szczytowych połączeń, oprócz pokrytych 
farbą, nasyconych antyseptykami bądź 
innymi konserwantami 

od 4409 

79 Skrzynki, pudełka, klatki opakunkowe bądź 
kosze, bębny i inne opakowania z drewna , 
palety, podstawki oraz inne tarcze 
opakunkowe, drewniane, obręcze drewniane, 
które są oddzielnym towarem, lub są 
deklarowane oddzielnie  

od 4415 

80 Oszalowania do betonowania, oprócz od 4418 40 000 0 



pokrytych farbą, nasyconych antyseptykami 
bądź innymi konserwantami 

81 Kolekcje (zbiory) oraz przedmioty 
kolekcjonerskie z zoologii oraz botaniki 

od 9705 00 000 0 

2. Produkty kwarantannowe (kwarantannowe ładunki, kwarantannowe 
materiały, kwarantannowe towary) o niskim ryzyku fitosanitarnym  

1 Proszek i odpady piór ptaków bądź ich części od 0505 90 000 0 

2 Proszek i odpady kości oraz miażdżenia 
rogów  

od 0506 90 000 0 

3 Cebula suszona cała, pocięta na kawałki, 
plasterki, rozdrobniona bądź sproszkowana  
ale nie poddana dalszej obróbce 

0712 20 000 0 

4 Grzyby suszone, całe, pocięte na kawałki lub 
plasterki, rozdrobnione lub sproszkowane, 
ale nie poddane dalszej obróbce 

0712 31 000 0, 0712 32 000 0, 
0712 33 000 0, 0712 39 000 0 

5 Warzywa inne, mieszanki warzywne, 
suszone , całe, pocięte na kawałki, plastry, 
rozdrobnione bądź sproszkowane, ale nie 
poddane dalszej obróbce  

0712 90 (oprócz 0712 90 110 
0) 

6 Kawa palona z kofeiną, za wyjątkiem 
zapakowanej w opakowania konsumenckie 
** 

od 0901 21 000 

7 Kawa palona bez kofeiny, za wyjątkiem 
zapakowanej w opakowania konsumenckie** 

od 0901 22 000 

8 Łuski kawy oraz skórki ziaren kawy 0901 90 100 0 

9 Herbata zielona (niesfermentowana), oprócz 
konfekcjonowanej w opakowania 
konsumenckie** 

0902 10 000, 0902 20 000 0 

10 Herbata czarna (sfermentowana) oraz 
częściowo, oprócz konfekcjonowanej w 
opakowania konsumenckie ** 

od 0902 30 000, 0902 40 000 
0 

11 Mate, albo herbata paragwajska, oprócz 
konfekcjonowanej w opakowania 
konsumenckie** 

0903 00 000 0 

12 Aromaty, oprócz konfekcjonowanych w 
opakowania konsumenckie** 

od 0904-0910 



13 Materiały pochodzenia roślinnego, 
wykorzystywane głównie do wyplatania (np. 
bambus, rotang [rattan] trzcina, sit, wierzba, 
rafia), oprócz oczyszczonych, wybielonych 
bądź zabarwionych 

od 1401 

14 Włókna bawełniane (podwłosie) 1404 20 000 0 

15 Materiały pochodzenia roślinnego 
wykorzystywane głównie do produkcji 
mioteł lub szczotek (np. sorgo miotełkowe, 
słoma ryżowa, perz właściwy), w wiązkach, 
pęczkach lub luzem  
Materiały pochodzenia roślinnego 
wykorzystywane głównie do malowania bądź 
garbowania 

od 1404 90 000 0 

16 Tapioka, za wyjątkiem granulowanej od 1903 00 000 0 

17 Przyprawy zmieszane od 2103 90 900 9 

18 Żołędzie i kasztanowce od 2308 00 400 0 

19 Produkty wykorzystywane do karmienia 
zwierząt, zawierające chlorek choliny na 
organicznej bazie 

od 2309 90 950 0 

20 Inne produkty wykorzystywane do karmienia 
zwierząt, nie granulowane  

od 2309 90 990 0 

21 Tytoń surowy, odpady tytoniowe 2401 

22 Henna i basma (nie konfekcjonowane do 
konsumenckich opakowań) 

od 3203 00 

23 Nie obrobione skóry bydła rogatego (w tym 
bawołów), zwierząt z rodziny koniowatych, 
owiec, jagniąt oraz innych zwierząt 
(poddanych obróbce parą bądź solonych, 
suszonych, wyprawianych za pomocą 
popiołu drzewnego i wapna [ługowane], 
piklowane bądź konserwowane w inny 
sposób, ale nie garbowane, nie obrabiane pod 
pergamin bądź nie poddane dalszej obróbce) 
z owłosieniem [kutner] bądź sierścią albo bez 
owłosienia bądź sierści, rozdwojone lub nie 
rozdwojone, za wyjątkiem wyłączonych na 

od 4101, od 4102, od 4103 



podstawie uwagi 16 lub 1в do grupy 41 
Kodeksu Celnego Unii Celnej 

24 Arkusze do oblicowania (w tym uzyskane na 
drodze rozwarstwienia drewna słoistego) do 
sklejki bądź dla analogicznego warstwowego 
drewna i innych materiałów tartacznych, 
rozpiłowanych wzdłużnie, rozwarstwionych, 
łuskanych, struganych bądź nie struganych, 
szlifowanych bądź nie szlifowanych, 
mających bądź nie mających szczytowe 
połączenia, o grubości nie większej niż 6 
mm, za wyjątkiem poddanych obróbce farbą, 
zaprawą, antyseptykiem ani innymi 
konserwantami 

od 4408 

25 Beczki, beczułki, kadzie, stągwie i inne 
wyroby bednarskie oraz ich części z drewna 
w tym klepki, za wyjątkiem poddanych 
obróbce farbą, zaprawą, antyseptykiem ani 
innymi konserwantami 

od 4416 00 000 0 

26 Okna, drzwi balkonowe i ich ramy, za 
wyjątkiem poddanych obróbce farbą, 
zaprawą, antyseptykiem ani innymi 
konserwantami 

od 4418 10 

27 Drzwi i ich ramy, jak rownież progi, za 
wyjątkiem za wyjątkiem poddanych obróbce 
farbą, zaprawą, antyseptykiem ani innymi 
konserwantami  

od 4418 20 

28 Gonty oraz dranica dachowa, za wyjątkiem 
poddanych obróbce farbą, zaprawą, 
antyseptykiem ani innymi konserwantami 

od 4418 50 000 0 

29 Wyplatane i inne analogiczne wyroby z 
materiałów do wyplatania, połączone bądź 
nie połączone w pasy lub taśmy; dywaniki, 
maty i parawany z materiałów roślinnych, za 
wyjątkiem poddanych obróbce farbą, 
zaprawą, antyseptykiem ani innymi 
konserwantami  

od 4601 



30 Koszyki i wyroby plecione wykonane 
bezpośrednio według formy z materiałów do 
plecenia, za wyjątkiem poddanych obróbce 
farbą, zaprawą, antyseptykiem ani innymi 
konserwantami; wyroby z trukwy,  

od 4602 

31 Papier i tektura falista, perforowane bądź nie 
perforowane 

4808 10 000 0 

32 Skrzynki i pudełka z papieru bądź tektury 
falistej  

od 4819 10 000 0 

33 Kokony jedwabnika zdatne do rozwijania  5001 00 000 0 

34 Odpady jedwabne (w tym kokony nie 
przydatne do rozwijania, odpady nici 
kokonowej oraz rozszczepiony surowiec) 

5003 00 000 0 

35 Wełna strzyżona, nie myta, w tym wełna 
myta w runie, nie poddana gręplowaniu   

5101 11 000 0 

36 Włosie zwierząt cienkie bądź grube, nie 
poddana gręplowaniu  

5102 

37 Wyczeski grzebieniowe sierści bądź 
cienkiego włosia zwierząt niekarbonizowane 

5103 10 100 0 

38 Włókno bawełniane, nie poddane 
gręplowaniu  

5201 00 

39 Odpady włókna bawełnianego (w tym 
odpady przędzalnicze oraz rozszczepiony 
surowiec)  

5202 

40 Len surowy lub len poddany obróbce, ale nie 
poddany przędzeniu; wyczeski oraz odpady 
lnu (w tym odpady przędzalnicze oraz 
rozszczepiony surowiec) 

5301 

41 Cannabis sativa L., surowa bądź poddana 
obróbce, ale nie przędzeniu; wyczeski oraz 
odpady przędzy konopnej (w tym odpady 
przędzalnicze oraz rozszczepiony surowiec)  

5302 

42 Włókno juty i inne tekstylne włókna łykowe 
(za wyjątkiem lnu, konopi siewnej, szczmielu 
białego [ramii]), w formie surowca bądź 
poddane obróbce, ale nie przędzeniu, 

5303 



wyczeski i odpady tych włókien (w tym 
odpady przędzalnicze rozszczepiony 
surowiec) 

43 Włókno orzecha kokosowego, manili 
(przędzy manilskiej bądź Musa textilis Nee), 
szczmielu białego [ramii]) i inne roślinne 
włókna tekstylne nie wymienione w innych 
miejscach bądź nie włączone, w postaci 
surowej bądź poddane obróbce, ale nie 
poddane przędzeniu, wyczeski i odpady tych 
włókien (w tym odpady przędzalnicze oraz 
rozszczepiony surowiec) 

5305 00 000 0 

*) Do celów wykorzystania niniejszej LISTY należy kierować się zarówno 
kodem N(omenklatury)T(owarowej) D(ziałalności) H(andlu) Z(zagranicznego) 
U(nii) C(elnej) [ТН ВЭД ТС] jak i nazwą towaru. 

**) Jako „opakowanie konsumenckie” traktowane jest opakowanie trafiające 
wraz z produktem bezpośrednio do konsumenta i będące integralną częścią towaru 
nie przeznaczone do samodzielnego transportowania i mająca ograniczoną masę, 
pojemność oraz wymiary (metalowe, szklane oraz polimerowe puszki [słoiki], 
torebki laminowanych, zgrzewanych materiałów na bazie folii aluminiowej oraz 
metalizowanych materiałów, torebki próżniowe, hermetycznie zamykane torebki 
ze szczelnego papieru). 

  

 
 

2. Szkodniki kwarantannowe, charakterystyczne dla 
produktów kwarantannowych wwożonych na 

terytorium Republiki Kirgizji  

Rodzaje produktów Nazwa szkodników kwarantannowych 

Owoce i jagody Icerya purchasi Mask 

Grapholitha molesta Busck 

Numonia pyrivorella Mats 

Ceroplastes rusci L 

Carposina niponensis Wlsghm 

Ceratitis capitata Wied 



Viteus vitifolli Fitch 

Dialeurodes citri Ashm 

Phyllocnistis citrella Stainton 

Pseudococcus comstocki Kuw 

Rhagoletis pomonella Walsh 

Ceroplastes japonicus Green 

Diaporthe phaseolorum (Cke, et Ell) Sacc. var 
caulivora Athow et Caldwell 

Phymatotrichum omnivorum (Schear) Duggar 

Materiał nasienny 
(oprócz ziemniaków) 

Trogoderma granarium Ev 

Callosobruchus chinensis L 

Callosobruchus maculatus F 

Pectinophora gossypiella Saund 

Caulophilus latinasus Say 

Stenocarpella macrospora Sutton. (Stenocarpella 
maydis Sutton.) 

Tilletia (Neovossia) indica Mitra 

Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler rasa 
T. (Helminthosporium) maydis Nisicado et Miyake) 

Diaporthe helianthi Munt-Cvet. et al. (Phomopsis 
helianthi Munt-Cvet. et al.) 

Erwinia stewartii (Smith) Dye 

Ambrosia artemisiifolia L 

Ambrosia trifida L 

Ambrosia psilostachya D.C 

Iva axillaris Pursh 

Solanum elaegnifolium Cav 

Solanum rostratum Dun 

Solanum triflorum L 

Solanum carolinense L 

Striga spp 

Cenchrus pauciflorus Benth. (tribuloides L.) 

Ziemniaki nasienne  Phthorimaea operculella Zell 



Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al 

Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone 

Globodera rostochiensis (Woll) M.et St 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al 

Materiał sadzonkowy 
ozdobnych drzew, 
krzewów oraz kwiatów, 
jak również innych 
roślin, rośliny 
doniczkowe, kwiaty 
cięte  

Spodoptera litura Fabr 

Hyphantria cunea Drury 

Liriomyza trifolii Burg 

Grapholitha molesta Busck 

Numonia pyrivorella Mats 

Spodoptera littoralis Boisd 

Frankliniella occidentalis Perg 

 Quadraspidiotus perniciosus С  

Carposina niponensis Wlsghm 

Ceratitis capitata Wied 

Pseudaulacaspis pentagona Targ 

Dialeurodes citri Ashm 

Pseudococcus comstocki Kuw 

Rhagoletis pomonella Walsh 

Agrilus mali Mats 

Popillia japonica Newm 

Didymella chrysanthemi (Tassi) gar et Gull 

Puccinia horiana P.Henn 

Pseudomonas caryophylli Starr et Burkholder 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al 

Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone 

Globodera rostochiensis (Woll) M.et St 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 

Materiał sadzonkowy 
kultur płodowo-

Hyphantria cunea Drury 

Grapholitha molesta Busck 



jagodowych Numonia pyrivorella Mats 

Quadraspidiotus perniciosus С 

Carposina niponensis Wlsghm 

Pseudaulacaspis pentagona Targ 

Viteus vitifolli Fitch 

Dialeurodes citri Ashm 

Pseudococcus comstocki Kuw 

Agrilus mali Mats 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al 

Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone 

Globodera rostochiensis (Woll) M.et St 

Ziarna i produkty jego 
przetwórstwa 

Diabrotica virgifera le Conte 

Trogoderma granarium Ev 

Callosobruchus chinensis L 

Callosobruchus maculatus F 

Caulophilus latinasus Say 

Stenocarpella macrospora Sutton. (Stenocarpella 
maydis Sutton.) 

Tilletia (Neovossia) indica Mitra 

Cochliobolus carbonum R.R.Nelson (Helminthosporium 
carbonum) 

Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler rasa 
T. (Helminthosporium) maydis Nisicado et Miyake 

Diaporthe helianthi Munt-Cvet. et al. (Phomopsis 
helianthi Munt-Cvet. et al.) 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al 

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang. et al.) Swings 
et al 

Erwinia stewartii (Smith) Dye 

Corynebacterium tritici (Hutchinson) (Clavibacter 
tritici  (Carlson & Vidaver)) 

Ambrosia artemisiifolia L 

Ambrosia trifida L 



Ambrosia psilostachya D.C 

Iva axillaris Pursh 

Solanum elaegnifolium Cav 

Solanum rostratum Dun 

Solanum triflorum L 

Solanum carolinense L 

Helianthus californicus D.C 

Helianthus ciliaris D.C 

Striga spp. 

Cenchrus pauciflorus Benth (tribuloides L.) 

Materiały tartaczne  Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 

Monochamus spp. 

Drewniane materiały 
opakunkowe i 
mocowania  

Trogoderma granarium Ev 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle 

Monochamus spp. 

  

2. LISTA 
szkodników, patogenów oraz chwastów, mających kwarantannowe znaczenie 

dla Republiki Kirgiskiej  

    A1. Organizmy kwarantannowe nie występujące na terytorium Republiki 
Kirgiskiej  

  

  А. Szkodniki  

  

  1. Icerya purchasi Mask,  

  2. Spodoptera litura Fabr. 

  3. Liriomyza trifolii (Burgess) 

  4. Pantomorus leucoloma Boh. 

  5. Numonia pyrivorella Mats. 

  6. Spodoptera littoralis Boisd. 



  7. Diabrotica virgifera le Conte 

  8. Ceroplastes rusci L. 

  9. Frankliniella occidentalis Perg. 

  10. Trogoderma granarium Ev. 

  11. Phthorimaea operculella Zell. 

  12. Callosobruchus chinensis L. 

  13. Carposina niponensis Wlsgh. 

  14. Ceratitis capitata Wied. 

  15. Pseudaulacaspis pentagona Targ. 

  16. Viteus vitifoliae Fitch. 

  17. Bemisia tabaci (Genn.) 

  18. Pectinophora gossypiella Saund. 

  19. Dialeurodes citri Ashm. 

  20. Phyllocnistis citrella Stainton. 

  21. Callosobruchus maculatus F. 

  22. Caulophilus latinasus Say. 

  23. Agrilus mali Mats. 

  24. Rhagoletis pomonella Walsh. 

  25. Popillia japonica Newm. 

  26. Ceroplastes japonicus Green. 

  27. Wszystkie gatunki rodzaju Monochamus spp, za wyjątkiem Monochamus 
galloprovincialis 

   

 

 

 

 



 

B. Grzyby 

  

1. Glomerella gossypii (South.) Edgerton. 

  2. Didymella chrysanthemi (Tassi) Gar. et Gull. 

  3. Puccinia horiana P.Henn. 

  4. Stenocarpella macrospora Sutton. (Stenocarpella maydis Sutton.) 

  5. Tilletia (Neovossia) indica Mitra. 

  6. Cochliobolus carbonum R.R.Nelson (Helminthosporium carbonum) 

  7. Cercospora kikuchii Mats, et Tom, Gard. 

  8. Diaporthe phaseolorum (Cke, et Ell) Sacc. var. caulivora Athow et Caldwell. 

  9. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. 

  10. Phymatotrichum omnivorum (Schear) Duggar 

  11. Cochliobolus heterostrophus rasa T (Drechsler) Drechsler  

     (Helminthosporium maydis Nisicado et Miyake) 

  12. Diaporthe helianthi Munt-Cvet. et al. (Phomopsis helianthi Munt-Cvet. et al.) 

  

  Bakterie  

  

  1. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Ishiyama) Swings et al. 

  2. Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang. et al.) Swings et al. 

  3. Pseudomonas caryophylli Starr et Burkholder. 

  4. Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al. 

  5. Erwinia stewartii (Smith) Dye. 

  6. Corynebacterium tritici (Hutchinson) (Clavibacter tritici (Carlson & Vidaver)) 



  

  Nicienie  

  

  1. Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone. 

  2. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 

  3. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle. 

  

  В. Chwasty 

  

  1. Ambrosia psilostachya D.C. 

  2. Ambrosia artemisiifolia L. 

  3. Ambrosia trifida L. 

  4. Iva axillaris Pursh. 

  5. Solanum carolinense L. 

  6. Solanum rostratum Dun. 

  7. Solanum elaeagnifolium Cav. 

  8. Solanum triflorum L. 

  9. Helianthus californicus D.C. 

  10. Helianthus ciliaris D.C. 

  11. Cenchrus pauciflorus Benth. 

  12. Striga spp. 

  

 

    A2. Organizmy kwarantannowe występujące w ograniczonym zakresie 

    na terytorium Republiki Kirgizji 



  

  1. Hyphantria cunea Drury. 

  2. Grapholitha molesta Busck. 

  3. Quadraspidiotus perniciosus Comst. 

  4. Monochamus galloprovincialis 

  5. Pseudococcus comstocki Kuw. 

  6. Globodera rostochiensis (Woll) M. et St. 

  7. Erwinia amylovora (Burill.)Winslow et al 

 

     

 

3. Zasady i tryb wwozu produktów kwarantannowych na terytorium 
Republiki Kirgizji  

1. Do wwozu na terytorium Kirgiskiej Republiki dopuszczone są produkty 
kwarantannowe, spełniające kwarantannowe wymogi fitosanitarne określone w 
załączniku 1 do niniejszych Zasad. 

2. Każda partia kwarantannowej produkcji o wysokim ryzyku fitosanitarnym, 
która wwożona jest na terytorium Kirgiskiej Republiki z dołączonym certyfikatem 
fitosanitarnym lub reeksportowym certyfikatem fitosanitarnym, wystawionym 
zgodne z wymaganiami, określonymi w załączniku 2 (w punkcie 3.1 - dopisek 
GIORiN) do niniejszych Zasad. 

3. Wwóz, w tym tranzyt, produktów kwarantannowych przez kirgiski odcinek 
granicy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dokonywany jest przez 
fitosanitarne punkty kontrolne ustanowione na przejściach granicznych i/lub w 
innych miejscach określanych przez Rząd Kirgiskiej Republiki. 

4. Każda wwożona na terytorium Kirgiskiej Republiki partia produktów 
kwarantannowych z państw nie będących członkami Euroazjatyckiej Unii 
Gospodarczej poddawana jest kwarantannowej kontroli fitosanitarnej w trybie 
określonym w Rozporządzeniu o sposobie wykonywania kwarantannowej 
fitosanitarnej kontroli (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej z dnia 18 czerwca 
2010 roku Nr 318. 

W celu przeprowadzenia kontroli na granicznych punktach kontroli partie 
kwarantannowych produktów zatrzymywane są nie dłużej niż na 72 godziny 



5. Każda wwożona na terytorium Kirgiskiej Republiki partia produktów 
kwarantannowych z państw będących członkami Euroazjatyckiej Unii 
Gospodarczej poddawana jest kwarantannowej kontroli fitosanitarnej w miejscu 
przeznaczenia w trybie określonym w Rozporządzeniu o sposobie wykonywania 
kwarantannowej fitosanitarnej kontroli (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej z 
dnia 18 czerwca 2010 roku Nr 318. 

Właściciel produktów kwarantannowych zobowiązany jest złożyć w 
miejscowym organie państwowego organu władzy wykonawczej w zakresie 
realizacji polityki w zakresie kwarantanny roślin (dalej – kompetentny organ), w 
którego rejonie działalności znajduje się miejsce przeznaczenia danej partii 
produkcji, dokumenty transportowe (przewozowe) dotyczące danej partii 
produktów kwarantannowych o niskim ryzyku fitosanitarnym, transportowe 
(przewozowe) dokumenty oraz certyfikat fitosanitarny partii produktów 
kwarantannowych o wysokim ryzyku nie później niż jeden roboczy dzień 
następujący po dniu przybycia. 

Wykorzystanie produktów kwarantannowych następuje po zakończeniu 
działań kontrolnych.  

6. W czasie wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej przy 
wwozie na terytorium Kirgiskiej Republiki produkcji kwarantannowej 
wykorzystywany jest System Zarządzania Ryzykiem Fitosanitarnym, który polega 
na wyborze działań kontrolnych oraz częstotliwości ich wykonywania dla 
rodzajów bądź kategorii produktów kwarantannowych z określonych państw – 
eksporterów bądź grup państw - eksporterów. 

System zarządzania fitosanitarnym ryzykiem określany jest przez 
kompetentny organ. 

7. Dokumenty celne na ładunki kwarantannowe wystawiane są po dokonaniu 
kwarantannowej kontroli fitosanitarnej. 

8. Oficjalni przedstawiciele kompetentnego organu w czasie dokonywania 
procedur kwarantannowej kontroli fitosanitarnej kierują się zaleceniami 
metodologicznymi zatwierdzonymi przez kompetentny państwowy organ władzy 
wykonawczej w zakresie kształtowania polityki w dziedzinie kwarantanny roślin. 

9. Kwarantannowa kontrola fitosanitarna przy wwozie produktów 
kwarantannowych na terytorium Kirgiskiej Republiki prowadzona jest bezpłatnie 
przez oficjalnych funkcjonariuszy kompetentnego organu. 

 



3.1. WYMAGANIA  
dotyczące wystawiania świadectw fitosanitarnych i reeksportowych świadectw 

fitosanitarnych   

1. Druki świadectw fitosanitarnych muszą być zgodne ze wzorem zaleconym 
przez Międzynarodową Konwencję ds. Kwarantanny i Ochrony Roślin z dnia 6 
grudnia 1951 roku. 

2. Druki świadectw fitosanitarnych na wwożoną partię produktów 
kwarantannowych o wysokim ryzyku fitosanitarnym muszą być wypełnianie w 
języku kirgiskim bądź w języku rosyjskim, jeśli międzynarodowe umowy 
Republiki Kirgiskiej nie stanowią inaczej. 

3. Treść świadectwa musi być zgodna z formą druku i być zgodna z 
informacjami zawartymi w dokumentach handlowych, transportowych 
(przewozowych).  

4. Wskazana w świadectwie ilość produktów kwarantannowych nie może 
przewyższać faktycznej ilości o dziesięć lub więcej procent. 

5. Zmiany lub uzupełnienia w świadectwie muszą być potwierdzone przez 
wydający go kompetentny organ.  

6. Do reeksportowego świadectwa fitosanitarnego musi być dołączony 
oryginał certyfikatu fitosanitarnego bądź jego poświadczona kopia z państwa z 
którego pochodzą produkty kwarantannowe. 

7. W przypadku, jeśli partia reeksportowanych produktów kwarantannowych 
w państwie dzielona jest na części w kraju reeksportu, to do każdej części 
oddzielnie musi być dołączony reeksportowe świadectwo fitosanitarne kraju 
pochodzenia lub jego poświadczona kopia. 

8. W przypadku, jeśli partia reeksportowanych produktów kwarantannowych 
uległa zarażeniu lub kontaminacji regulowanymi szkodnikami, utraciła swoją 
integralność lub oryginalność bądź też została poddana obróbce, musi być do niej 
dołączone świadectwo fitosanitarne państwa – reeksportera, w którym musi być 
wymieniony kraj pochodzenia danej partii produktów kwarantannowych. 


