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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA IWLNICTWA

z dnia 28 listopada 11'980 r.
w sprawie obowlązku . zgłaszania. oraz · zwalc:zan.ia gruźlicy .bydlęcej.-

./

Na podstawie art 6 lit. a), art. 17, art. 28; art. 29
rozporządzenia z dnia 22 . sierpnia 1927 r.
o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. z
1927 r. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26,
poz. 229, z 19~2 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr67,
poz; 662, z 1934 r. Nr 110, poz: 976, z 1938 r. Nr 2?,
poz. 245, z 1948 To Nr 49, poz. 373 i z 1951 r. Nr 1, poz. 4)
'-;d.fząclza się, co. następuje:
'.
§ ' 1. L Gruźlica bydlęca, wywoływana u bydła., koni,
trzody chlewnej; owiec' i kóz przez , prąfekMycoqacterlum
bovis, zwana dalej "gruźlic:ą", podlega zWillczaniu. .
.
2. Gruźlicę włącza się . do zaraźliwych chorób zwie-

widywać

lit. a) i art. 109

częcych podlegających obowiązkowi zgłaszania

w myśl

J

zabicie cielnych krów lub źrebnych klaczy po
ich wycieLeniu lub oźrebieniu .
§ 3. Mleko pochodzące od zwierzęcia chorego na
gruźlicę naleźy pozyskiwać do oddzielnego naczynia, przegotować i zuźyć w gospodarstwie.
§ 4. Bydło podlega okresowym,profi1aktycznym badaniom na gruźlicę na podstawie zarządzenia wojewody.
§5., 1.' , Gospodarstwo uwaźa się za wahie od gruź
licy, jeźeli potwierdza to wynik ostatni.ego badimia bydła.
2<' Gos,podąrstwo uwaźa się również za wolne od
gruźliCy, jeź~liwyk()nanodecyzję, o której mo~a W § . 2
ust. L i wynik dwóch kolejńych hadań potwierdzi nie-

z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwal_ O , występowanie źródeł gruźlicy.
, 3. U znani!,!, gospodarstwa za .wolne od gruźlicy stwierczaniu2jaraźliwych chotóbzwierzęcych (Dz. U. Nr 71,
dza
wojewódzki zakład weterynarii.
poz. 673 z późniejszymi zmiilnami).
§ 6. I~ekroć w rozporządzeni~ jest mowa o woj ewo·
§2.1. Zwierzę określone w § L chore riagruźlicę,
powinno byćzabitę. Dec}'zję w lej sprawie wydaje wo- , dzie, · rozumie , się przez to równieź prezydenta miasta
stopnia wojewódzkiego.
,
, jewodai decyzjapowirina zawierać:
.
1) nakaz odosobnienia i oznakpwa!1ia chorego zwierzę
§ 7. Tracą moc:
•
1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja
cia przez wycięcie trójkąta równoramiennego w częś
ci wierzchołkowej prawej małźowiny usznej,
1959 r. w . sprawie zwalczania gruźlicy bydła (Dz. U.
2) zakaz wyprowadzania zwierząt z gospodarstwa, z wyz 1959 r. Nr 34, poz. 208 i z 1972 r. Nr 38, poz. 251),
jątkiemprzewozu do rzeźni,
2) rozporządzenie Ministra. ,Rolnictwa- z dnia 3 sierpnia
3) nakaz oczyszczenia i odkażenia pomieszczeń dla zwie-o
1959 r, w sprawie przekazania organom administracji
rząt,
rolnej prezydiów powiatowych rad narodowych
4) nakaz badań . zwierząt pozostających w gospodaruprawnień do przyznawania niektórych Odszk04owań
stwie,
za bydło .zabite z powodu gruźlicy (Dz. U~ Nr 48,
poz. 295).
'
5) określenie kwoty odsz~odowania według rynkowej
wartości zwierzęcia.
,
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem 1 stycznia 1982 r.
'
2. Jeżeli nie' ma niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania
Minister Rolnic:twa: L. Kłonica
się gruźlicy; decyzja, o której mowa w ust. 1, m'oże prze~
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rozporządzenia

Oplata za'
Opłata

prenumeratę .Dziennika Ustaw .wynosl: rocznie 400.--- zł, półrocznie 250,'- zł.
za prenumeratę załącznika dó Dziennika Ustaw .wYllosirocznie !.'iO~zł. .

Prenumeratę

lub półroczn,,) przyjmuje się do dnia 31 pąździer
[ półroczebieźącego roku do dnia . 31 maJca, '
za lf półrocze bądź za cały l;Iietący rok '""" d~ dnia 30 września. Do aąonel}tów. którzy
opłacą prenumeratę po tych terminacn, wysyłka pierwszych nUmerów dokonana zosta·
nie z opóżnieniem, a ponadto zostaną policzonekqszty przesyłki. Opłata za pr~ume
ratę powinna być dokonana przelewem' lub trzyódc~nk()wym przękazem pocztowym
na konto. Administracil Wydawnictw Urzęd,u Rady Ministrów w, Narodowym , Banku
Polskim, IV Odd.ział Miejski Warszawa, nr 1049-3151-222. Rachunków za prenumera'tę
, ,nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dc;>kładnąnazwę Instytucji (bez
skrótów), dokładny adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych
egzemplarzy Dziennika Ustaw.
na rok

następny (roczną.

nika.Prenumeratę można zgłdszaćza

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywaĆ można . w punktach sprzedaży
w Warszawie, Al. I Armii Wojska Polskiego, 2/4, "Dom Książki" Księgarnia
Prawno-Ekonomiczna -- ul. Zurawia 1. kiosk "Domu Książki" w gmachu sąd6w--.
al. Gen. SWierczewskiego 127 I w kasach Sądów w Białymstoku. Bie1sku,Białej, BydgQsz.czy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gd{ńsku, Gdyni. Gliwicach. Kaliszu, Katowica'ch. Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie. Lubłinie, Łodzi, Olsztynie. Opołu,
Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu; Radoirilu, Rzeszowie, Szczecinie~ TarnoWie, Toruniu,
Walprzychu z tymczasową siedzibą w SWidhicy, Wrocłilwiti. Zamościu i Zielonej Górze.
Redakcja: 'Urząd Rady Ministrów- Biuro P r awne. Warszawa. Al. Ujazdo>y'skie 1/3.
Administracja: Administr.acja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. PO>y'sińska 69/71
,
00-079 Warszawa . (skrytka pocztowa 81), .tel. 28-90-01w. 608 i4~~14-78.
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