
~ 843 - 1'('Iz. 'W, f 308 

§ 7. JeZeli w czasie przewuzu nastąpiło· uszkodze
nie trumny lub urny w wagonie, kolej zawiadamia o tym 
organ, O którym mDwa w § 3, i postępuje według jego 
d yspozyc ji. 

§ 8. 1. Termin wyładowania trumny lub urny z wa.
gonu wynosi 2 godziny. 

--------------------------------
2. O zwłoce w odbiorze przesyłki lub o pi l€"LKodzie 

w wydaniu kolej zawiadamia organ wymieniony w f 3. 
postępuje według jego dyspozycji. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życfe- z dniem oglo
IIzenia. 

Minister Komunikacji; J. Kamillski 
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ROZPORZĄnZPNTE MINISTRA KOMUNH{ACJI 

z dnia 21 listopada 1985 r. 

w sprawie szczególnych warunków przewozu koleją żywych zwierząt. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 2 lit. dl ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przew ozowe (Dz. U. 
Nr 53, poz. 272) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Kolej przewozi przesyłki żywych zwierząt 

tylko między wskazanymi w taryfie stacjami dostosowa
nymi do odprawy takich przesyłek i pod opieką dozorcy 
wyznaczonego przez nadawcę. 

2. Nadanie do przewozu dzikich zwierząt nadawca 
w każdym przypadku uzgadnia z koleją. 

3. Kolej przewozi zwierzęta wyłącznie w · termini. 
przewozu przesyłek pospiesznych. 

f l. KoJej oprącuwuje wspólnie z nadawcami ob.
.owe harmonogramy przewozu zwierząt, określając atacje 
nadania zwierząt, sposób ich przewozu oraz liczbę wago
nów potrzebnych do przewozu w poszczególnych dniach. 

ł 3. 1. Zwierzęta podlegają badaniu lekarsko-wete
rynaryjnemu w czasie ładowania do wagonu na atacji 
nadania. 

2. Stosownie do dyspozycji terenowego organu admi
nistracji państwowej o właściwości szczególnej do .praw 
weterynarii stopnia wojewódzkiego, zwanego dalej "orga
nem weterynaryjnym", zwierzęta podlegają badaniu rów
nież przy wyładowaniu z wagonu na stacji przeznaczenia. 
Drób badany jest przy wyładowaniu z wagonu r6wnid 
w przypadku, gdy od czasu badania przy załaclunku do 
chwill wyładowa.nia upłynęły więcej niż 24 godziny. 

3. O zamierzonym ładowaniu do wagonu lub wyła- . 
dowaniu z wagonu zwierząt podlegających badaniu u~ 
wiadamiają lekarza weterynarii upowazlllonego przez 
organ weterynaryjny, zwanego dalej "upoważnionym 1·.
kanem wetęrynarii", najpóźniej na 24 godziny przed ła~ 
dowaniem ~ nadawca i przed wyładowaniem - odbiorca, 
wzywając go do zbadania zwierząt i kontroli wagonu. 

4. Kolej nie przyJmuje do przewozu zwierząt, które 
upoważniony lekarz weterynarii uzna! za nie nadające 
.ię do przewozu ze względów sanitarno-weterynaryjnych. 

5. Jeżeli upoważniony lekarz weterynarii nie przy
będzie do badania zwierząt, a nie ma wśród nich sztuk 
padłych, kolej umożliwili ładowlinie zwierząt do wagonu 
lub ich wyładowanie z'wagonu, o czym stwierdza w ru
bryce "Uwagi kolei" listu przewozowego ora:1; w świa
dectwiezdrowia lub w świadectwie miejsca pochodzenia 
z\vierząt i zawiadamia organ weterynaryjny. 

§ 4. Nadawca składając list przewozowy przedstawia 
kolei urzędowe świadectwo zdrowia zwierząt. a przy 
przesyłkach przewożónych w komunikacji krajowej -
dodatk owo świadectwo stwierdzające miejsce pochodze
nia zwierząt. 

§ 5. 1. Zwierzęta przewozi się w odpowiednio wy
posażonych wagonach krytych z pudłem drewnianym 
z izolacją dachu lub blaszanym z izolacją ścian i dachu. 

2. Wagony podstawione do przewozu zwierząt po
winny być kontrolowane przez upoważnionego lekarza 
weterynarii. W razie uznania przez lekarza, że wagon 
nie nadaje się do przewozu zwierząt, kolej podstawia 
na żądanie nadawcy inny wagon. 

§ 6. Jeżeli organ weterynaryjny zakazał przewozu 
zwierząt, zawiesza się !ch przyjmowanie do przewozu, 
a z już przyjętymi postępuje się zgodnie z dyspozycj, 
tego organu. 

§ 7. 1. Nadawca powinien nakarmić 1 napoić zwie. 
rzęta przed ładowaniem do wagonu. W czasie przewozu 
zwierzęta poi dozorca. 

2. Kolej zapewnia sprawne działanie urządzen u~ 

pojenia zwierząt, zainstalowanych na wyznaczonych 
atacjach. 

§ 8. W razie zarządzenia przez organ weterynaryjny 
kontroli zwierząt przyjętych do przewozu, kontrolę tfl 
przeprowadza się na stącjach wyznaczonych przez kolej. 

§ 9. 1. O ujawnieniu choroby zwierząt, padnięciu, 

dobiciu lub potrzebie usunięcia zwierząt z wagonu, do
zorca . niezwlocznie zawiadamia kolej na piśmie. 

2. Otrzymaną od dozorcy wiadomość o objawach 
choroby zaraźliwej kolej pr;:nkazuje telefonicznie lub 
telegraficznie upowazmonemu lekarzowi weter ynarii, . 

. który określi dalszy sposób post(;powania ze zwierzętami. 
W braku na miejscu upoważni onego lekarza weterynarii, 
kolej przewozi przesyłkę do najbliższej stacji ni;! drodze 
do stacji przezn dczenia, b~)dącej siedzibą upoważnionego 

lekarza weterynarii.. o czym uprzedza go telefon icznie 
lub telegraficznie. 

3. Zwierzęta chore, lecz nfe wykazujące obja.wów 
choroby zara7.liwej, oraz zwlerzE;ta dobite z konieczności 
.lub padłe w czasie przelvozu pocllegają odład owaniu z 
wagonu na źądanie dozorcy lub - upoważnionego 1 ekarza 
weterynarii na stacji położonej najhliżej zakładu mięs
nego lub utylizacyjnego, który będzie w ,tania odebraĆ 
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Je we własnym zakresie. Stację- taką kierownikowi po
.i"gu wskazuje dozorca. 

ł 10. 1. Przesyłki zwierząt kolej wydaje w pierw
lzej kolejności, w miarę możl\wości w ciągu całej doby. 

2. Po wyładowaniu zwierząt z wagonu odbiorca 
.wraca kolei wagon zamknięty w stanie nadającym sią 
natychmiast r' A odkażenia, tj. oczyszczony ze ściółki i na
wozu. 

t 11. 1. Zwierzęta wywożone za granicę podlegajl\ 
kontroli weterynaryjnej także na stacji granicznej; wy
Illk. kontroli stwierdza się w urzędowym świadectwie 

zdrowia. 
2. Zwierzęta przewożone w komunikacji międzyna

rodowej wyładowuje się z wagonu, przeładowuje- lub 
doładowuje w czasie przewozu za zgodą upoważnionego 
lekarza weterynarii. W razie konieczności przeładowania 
.wierząt należy poddać je kontroli weterynaryjnej, której 
wynik stwierdza się w urzędowym. świadectwie zdrowia. 

3. W razie zawiadomienia ° padnięciu lub dobiciu 
• konieczności zwierzęcia w cz-asie przewozu na drodze 
Qd stacji nadania do stacji granicznej, należy sztuką 
padłą (dobitą) wyładować z wagonu między godziną 8.00 
• 15.00 na stacjach wyznaczonych do kontroli wetery
nary jnej, a w póżniejszym czasie - tylko w razie gdy 
upoważniony lekarz weterynarii ' może przybyć na stacją 

przed zapadnięciem zmroku. Wyładowania z wagonu 
padłego (dobitego) zwierzęcia należy dokonać w obec
ności upoważnionego lekarza weterynarii, który potwier
dza wyładowanie W urzędowym świadectwie zdrowia, 
wydanym przy nadaniu przesyłki, z . podaniem dokładnego 
opisu i wskazaniem znaków rozpoznawczych zwierzęcia 

praz przyczyny padnięcia (dobicia). 

4. Zwierzęta przywożone z zagranicy podlegają na 
stacji granicznej kontroli weterynaryjnej, której ·wynik 
stwierdza się w urzędowym świadectwie zdrowia, wyda- , 
ny~ przy nadaniu przesyłki zwierząt. Upoważniony lekarz 
weterynarii może wstrzymać przewóz przesyłki na stacji 
granicznej, wskazując sposób postępowania z zatrzyman<\ 
przesyłką· 

5. Zwierzęta przywiezione z zagranicy wydaje slą 

po pr~eprowadzeniu kontroli weterynaryjnej. 

6. Do przewozu zwierząt na drodze od wejściowej 

stacji granicznej do stacji przeznaczenia stosuje się odpo
wiednio ust. 3. 

7. Przesyłki zwierząt przewożona tranzytem podle
gają końtroli weterynaryjnej n_a stacji granicznej, z zasto
sowaniem odpowiednio ust. 3 i 4. 

§ 12. Szczególne warunki związane z przewozem 
zwierząt, jak: 

1) zamawianie wagonów do przewozu z~ierząt, 

2) sporządzanie listów przewozowych, 

3) sz€zegółowe obowiązki stron przy odprawie i prze. 
wozie zwierząt, 

4) ładowanie, 

5) inne warunki konieczne do sprawnego ł bezpiecz
nego przewozu, 

- określa regulamin. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Komunikacji: J. Kamiński 
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