Warszawa, dnia 20 lutego 2018

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Znak sprawy:
HOR.wos.8219.42.2012.DEGESCH
PLATE/DEGESCH STRIP(wos16)
POSTANOWIENIE nr 22 /2018
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn zm.), postanawiam
sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w treści zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr R - 36/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin
DEGESCH PLATE/DEGESCH STRIP wydanego na rzecz spółki Detia Degesch GmbH, Dr. WernerFreyberg-Strß 11, 69514 Laudenbach, Republika Federalna Niemiec, w następujący sposób:
1)

W sentencji zezwolenia akapit dotyczący danych identyfikujących środek ochrony roślin,
otrzymuje brzmienie:

I DANE IDENTYFIKUJĄCE ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
1.

Nazwa środka ochrony roślin:

DEGESCH PLATE/DEGESCH STRIP

2.

Producent środka ochrony roślin:

Detia Freyberg GmbH, Dr. Werner-Freyberg-Strß
11, 69514 Laudenbach, Republika Federalna
Niemiec

3.

Rodzaj środka ochrony roślin:

insektycyd

4.

Nazwa zwyczajowa substancji czynnej
zawartej w środku ochrony roślin wraz
z określeniem jej zawartości:

fosforek magnezu - 560 g/kg (56 %)

Uzasadnienie
W decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-36/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. na wprowadzenie
do obrotu środka ochrony roślin DEGESCH PLATE/DEGESCH STRIP, omyłkowo wpisano jako

nazwę zwyczajową substancji czynnej zawartej w środku ochrony roślin wraz z określeniem jej
zawartości „fosforek glinu” zamiast prawidłowej nazwy „fosforek magnezu”.
Etykieta środka ochrony roślin, stanowiąca załącznik do ww. zezwolenia, zawiera prawidłowo
określoną nazwę zwyczajową substancji czynnej zawartej w środku ochrony roślin wraz z określeniem
jej zawartości.
Zgodnie z art. 113 § 1 kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony
prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie
decyzjach. Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.
Na podstawie art. 113 § 3 w związku z art. 144 i art. 127 § 3 kpa, strona niezadowolona
z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego
postanowienia.
Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję
w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zł.

Z up. Ministra
Bogusław Rzeźnicki
Dyrektor

Do wiadomości:
Pani Aleksandra Gniado
Pełnomocnik spółki Detia Degesch GmbH - Republika Federalna Niemiec
ul. Puławska 405a, p. 307
02-801 Warszawa
Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11; 00 - 828 Warszawa
(wo@piorin.gov.pl)
Instytut Ochrony Roślin – PIB
ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)
Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3; 96-100 Skierniewice
(ochrona.roslin@inhort.pl)

