
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 października 2014 r.

Poz. 1364

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 września 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 
rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, 
822 i 907) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów 
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1891, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 1 uchyla się pkt 4;

2)  w § 5 w ust. 2 i w § 6 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem § 15”;

3)  po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Wojewódzki inspektor wydaje paszport roślin dla sadzeniaków ziemniaka, jeżeli w wyniku przeprowadzo-
nych badań laboratoryjnych próbek gleby stwierdzi, że są one wolne od grzyba Synchytrium endobioticum.”;

4)  § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Wykaz powiatów, które są szczególnie zagrożone rozprzestrzenianiem się grzyba Synchytrium endobioti-
cum, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Uprawa na otwartej przestrzeni roślin przeznaczonych do sadzenia na innych gruntach jest dopuszczalna w po-
wiatach, o których mowa w ust. 1, na gruntach, na których wojewódzki inspektor stwierdzi w wyniku przeprowadzo-
nej urzędowej kontroli, że są one wolne od grzyba Synchytrium endobioticum; wymóg ten nie dotyczy sadzeniaków 
ziemniaka, nasion oraz roślin przeznaczonych do wykorzystania w tym samym miejscu produkcji, w którym zostały 
wyprodukowane.”;

5)  uchyla się § 11–15;

6)  załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 27, poz. 226 i Nr 207, poz. 1737, z 2006 r. Nr 148, 
poz. 1072, z 2007 r. Nr 147, poz. 1037, z 2008 r. Nr 156, poz. 975 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1151.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2014 r. (poz. 1364)

WYKAZ POWIATÓW, KTÓRE SĄ SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONE ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ 
GRZYBA SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM

Województwo Powiat 

małopolskie nowotarski, suski, tatrzański 




