
    
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 lipca 2016 r. 

Poz. 985 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych spo-

sobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum (Dz. U. 

poz. 436) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 12 w ust. 2: 

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) wykorzystuje się do produkcji biogazu, jeżeli: 

a) w trakcie produkcji biogazu rośliny te zostaną poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 

50ºC przez co najmniej 24 godziny lub 

b) przed rozpoczęciem produkcji biogazu rośliny te zostaną poddane działaniu temperatury wynoszącej 

co najmniej 70ºC przez co najmniej godzinę, lub”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zużywa się lub unieszkodliwia się w sposób inny niż określony w pkt 1–4a, jeżeli inspektor ten stwierdzi, 

że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii Ralstonia solanacearum.”; 

2) w § 14 w ust. 2 w pkt 1: 

a) po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu: 

„ba) wykorzystane do produkcji biogazu, jeżeli: 

– w trakcie produkcji biogazu rośliny te zostaną poddane działaniu temperatury wynoszącej co najmniej 

50ºC przez co najmniej 24 godziny lub 

– przed rozpoczęciem produkcji biogazu rośliny te zostaną poddane działaniu temperatury wynoszącej co 

najmniej 70ºC przez co najmniej godzinę, lub”, 

b) lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) zużyte lub unieszkodliwione w sposób inny niż określony w lit. a–ba, jeżeli wojewódzki inspektor stwierdzi, 

że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii Ralstonia solanacearum;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

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

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1906). 




