
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r.
o ochronie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1398, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏o-

wych zasad wydawania zezwoleƒ na dopuszczenie
Êrodków ochrony roÊlin do obrotu i stosowania (Dz. U.
Nr 24, poz. 250 oraz z 2003 r. Nr 18, poz. 162) za∏àcznik
nr 9 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do
niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 13 stycznia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad wydawania zezwoleƒ na dopuszczenie 
Êrodków ochrony roÊlin do obrotu i stosowania

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019 oraz
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1299 i Nr 208,
poz. 2020.

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia
2004 r. (poz. 162)

SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE CZYNNE WCHODZÑCE W SK¸AD ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN, 
KTÓRYCH STOSOWANIE W POLSCE JEST ZABRONIONE

1) acefat,

2) akrylonitryl,

3) aldikarb,

4) aldryna,

5) aramit,

6) arsen i jego pochodne,

7) azafenidyna,

8) azynofos etylowy,

9) benomyl,

10) binapakryl,

11) bromacyl,

12) chlordan,

13) chlordimeform,

14) chlorfenapyr,

15) chlorodekon,

16) chloroform,

17) chloropropylat,

18) chlozolinat,

19) cyhalotryna,

20) DDT,

21) 1,2-dibromoetan,

22) 1,2-dichloroetan,

23) 1,3-dichloropropen,

24) dieldryna,

25) dikofol,

26) dinitroortokrezol (DNOC),

27) dinoseb,

28) dinoterb,

29) disiarczek w´gla,

30) endryna,

31) etakonazol,

32) etylenu tlenek,

33) fenwalerat,

34) ferbam,

35) fluorooctowy kwas i jego pochodne,

36) HCH techniczny,

37) heksachlorobenzen,

38) heptachlor,

39) hydrazyd kwasu maleinowego i jego sole z wy∏à-
czeniem soli potasowej i sodowej oraz choliny,

40) izobenzan,

41) izodryna,

42) izokarbamid,

43) kadm i jego pochodne,

44) kaptafol,

45) kelewan,

46) krymidyna,

47) kwintocen (PCNB, pentachloronitrobenzen),

48) lindan,

49) metyloparation,



50) mireks,

51) monolinuron,

52) morfamkwat,

53) nikotyna,

54) nitrofen,

55) octan fentyny,

56) o∏ów i jego pochodne,

57) paration,

58) pentachlorobenzen,

59) pentachlorofenol,

60) permetryna,

61) pirazofos,

62) profam,

63) rt´ç i jej pochodne,

64) selen i jego pochodne,

65) 2,4,5-T,

66) technazen,

67) terpeny polichlorowane (np. toksafen),

68) tetrachlorek w´gla,

69) wodorotlenek fentyny,

70) zineb. 
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SUBSTANCJE BIOLOGICZNIE CZYNNE WCHODZÑCE W SK¸AD ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN, KTÓRE
MOGÑ, W OKREÂLONYCH SYTUACJACH, MIEå SZKODLIWY WP¸YW NA ZDROWIE LUDZI, ZWIERZÑT

I ÂRODOWISKO, ORAZ ZAKRES OGRANICZENIA STOSOWANIA ÂRODKÓW OCHRONY ROÂLIN
ZAWIERAJÑCYCH TE SUBSTANCJE

1) atrazyna — do 1,5 kg,

2) ditiokarbaminiany — niezalecane do ochrony sa∏aty i chmielu w okresie po kwitnieniu,

3) endosulfan — zalecany do zwalczania roztoczy.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie procedur dotyczàcych weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego post´powania
z tymi towarami

Na podstawie art. 11 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66,
poz. 752, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ka˝dà przesy∏k´ zwierzàt, niezale˝nie od
przeznaczenia celnego, poddaje si´ w punkcie kontro-
li granicznej kontroli dokumentów i kontroli to˝samo-
Êci w celu sprawdzenia: 

1) pochodzenia i przeznaczenia przesy∏ki;

2) czy dane zawarte w treÊci Êwiadectw zdrowia lub
w innych dokumentach towarzyszàcych przesy∏ce
odpowiadajà wymaganym gwarancjom przywo-
zowym.

2. Sposób przeprowadzania kontroli dokumentów
towarzyszàcych przesy∏ce zwierzàt jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Kontroli to˝samoÊci poddaje si´ ka˝de zwie-
rz´ w przesy∏ce.

2. W przypadku gdy przesy∏ka zawiera znacznà
liczb´ zwierzàt, kontroli to˝samoÊci mo˝e byç podda-
ne nie wi´cej ni˝ 10 % zwierzàt w przesy∏ce, przy czym
kontroluje si´ co najmniej 10 zwierzàt reprezentatyw-
nych dla danej przesy∏ki. 

3. W przypadku pojawienia si´ jakichkolwiek wàt-
pliwoÊci w czasie przeprowadzania kontroli, o której
mowa w ust. 2, kontroli mo˝na poddaç nawet wszyst-
kie zwierz´ta w przesy∏ce. 

4. W przypadku zwierzàt, dla których indywidualne
oznakowanie nie jest wymagane, kontrola to˝samoÊci

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976
oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.


