
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 października 2014 r.

Poz. 1447

RozpoRządzenie
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1)

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu  
i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1–4 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4–6 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 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych sposobów 
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„były uprawiane co najmniej przez dwa lata przed wysyłką, a w przypadku roślin młodszych niż dwuletnie – przez cały 
okres ich uprawy, w miejscu produkcji:”;

2) w § 9 w ust. 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„były uprawiane co najmniej przez dwa lata przed wysyłką, a w przypadku roślin młodszych niż dwuletnie – przez cały 
okres ich uprawy:”.

§ 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 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1261).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniającej decyzję wy-
konawczą 2012/138/UE w odniesieniu do warunków dotyczących wprowadzania do Unii i przemieszczania przez jej terytorium 
określonych roślin, mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenieniu się w Unii organizmu Anoplophora 
chinensis (Forster) (Dz. Urz. UE L 175 z 14.06.2014, str. 38).




