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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji
ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego
oraz prowadzących wykaz tych środków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U.
Nr 116, poz. 975) zarządza się, co następuje:
§ 1. Jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych
w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego
jest dla:
1) nawozów organicznych, nawozów mineralnych,
nawozów organiczno-mineralnych i środków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej — Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który prowadzi także wykaz tych nawozów
i środków;

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca
2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej nawozy lub środki poprawiające właściwości
gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych nawozów i środków (Dz. U. Nr 164,
poz. 1720) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin
do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków (Dz. U. Nr 164, poz. 1719), które na
podstawie art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) utraciły moc
z dniem 31 grudnia 2009 r.

w.

rcl

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
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1)

2) środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej
— Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut
Badawczy w Poznaniu, który prowadzi także wykaz
tych środków.

