
 

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 października 2018 r. 

Poz. 2083 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 18 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix 

cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)
2)

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 20 ust. 1 pkt 4–6 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 

o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1616) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zwalczania i zapobie-

gania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix 

tuberis (Gentner) (Dz. U. z 2013 r. poz. 97, z 2015 r. poz. 1709 oraz z 2017 r. poz. 227) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, w przypadku 

stwierdzenia w wyniku urzędowej kontroli występowania lub objawów występowania pchełki wyznacza:”, 

b) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) grunty przeznaczone pod uprawę lub na których prowadzi się jednolitą uprawę roślin w sposób zapewniający 

jednorodny stan fitosanitarny gruntu, lub na których składuje się rośliny, zwane dalej „polami”, na których 

stwierdzono występowanie lub objawy występowania pchełki,”; 

2) w § 3 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) przeprowadza regularne kontrole występowania i objawów występowania pchełki.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Jeżeli podczas kontroli, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b, w strefie porażenia i w strefie bezpieczeństwa 

w okresie dwóch kolejnych lat nie zostanie stwierdzone występowanie lub objawy występowania pchełki, w strefach 

tych zaprzestaje się przeprowadzania tych kontroli oraz zabiegów, o których mowa w § 3 pkt 1, a także znosi się za-

kaz, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. a, jeżeli został wprowadzony.”; 

4) w § 5 w pkt 1 w lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

„– bezpośrednio przed wysyłką zostały poddane urzędowej kontroli, w wyniku której zostały uznane za wolne od 

pchełki i objawów występowania pchełki oraz stwierdzono, że zawierają nie więcej niż 0,1% resztek gleby,”; 

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

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1250). 
2) Niniejsze rozporządzenie wykonuje decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/5 z dnia 3 stycznia 2018 r. zmieniającą decyzję wyko-

nawczą 2012/270/UE w odniesieniu do objawów występowania Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita 

(Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) (Dz. Urz. UE L 2 z 05.01.2018, str. 11). 
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5) w § 7a w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zostały przeprowadzone kontrole, w wyniku których nie stwierdzono występowania pchełki i objawów wystę-

powania pchełki;”. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński 

 

 




