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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 13 lutego 1998 r. 

w sprawie oznaczania opakowań. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerw- nych z jednego materiału z zamkn i ęciem wykona-
ca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592) zarządza nym z innego materiału, 
się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady 
oznaczania opakowań ułatwiających ich dalsze wyko
rzystywanie zgodnie z wymaganiami ochrony środo
wiska. 

§ 2. Oznaczenia ułatwiające identyfikację materia
łu, z którego jest wykonane opakowanie, należy 
umieszczać na opakowaniach z aluminium i z tworzyw 
sztucznych, z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. Oznaczeń, o których mowa w § 1, nie umiesz
cza się na opakowaniach wykonanych z: 

1) folii aluminiowej powlekanej tworzywami sztucz
nymi oraz z laminatów z udziałem folii aluminio
wej, papieru lub kartonu, 

2) dwu lub więcej różnych materiałów, z tym że za ta
kie opakowania nie uważa się opakowań wykona-

3) aluminium i tworzyw sztucznych o masie mniejszej 
niż 5 g. 

§ 4. Opakowania oznacza się korzystając z oznaczeń 
wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Oznaczenie powinno być wykonane w spo
sób widoczny, czytelny i t rwały. 

2. Opakowania oznacza się stosując nadruk, tłocze
nie lub inne dostępne techniki. 

3. Oznaczenia można umieszczać na etykietach na
klejanych na opakowan iach . 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Minister Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa: J. Szyszko 

Załącznik do rozporządze nia Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 13 lutego 1998 r. (poz. 138) 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 10 lutego 1998 r. 

w sprawie zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom 
zakaźnym na obszarach objętych badaniami kontrolnymi. 

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Pań
stwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, 
poz. 369) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Na obszarach objętych badaniami kontrolny
mi zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, przeprowadza
nia szczepień ochronnych zwierząt przeciwko następu
jącym chorobom zakaźnym: 

1) pryszczycy (Foot and mouth disease), 

2) pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (Vesicular 
stomatitis), 

3) choroby pęcherzykowej świń (Swine vesicular di
sease), 

4) pomoru bydła (Rinderpest), 

5) pomoru małych przeżuwaczy (Peste des petits ru
minants), 

6) zarazy płucnej bydła (Contagious bovine pleuro
pneumonia), 

7) guzowatej choroby skóry bydła (Lumpy skin dise
ase), 

8) gorączki doliny Rift (Rift valley fever), 

9) choroby niebieskiego języka (Bluetongue), 

10) ospy owiec i kóz (Sheep pox and goat pox), 

11) afrykańskiego pomoru koni (African horse sick-
ness), 

12) afrykańskiego pomoru świń (African swine fever), 

13) pomoru świń (Hog cholera), 

14) influenzy drobiu o wysokiej zaraźliwości d. pomo
ru drobiu (Highly patogenie avian influenza d. Fowl 
plag ue), 

15) enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia 
u świń d. choroba cieszyńska i talfańska (Enterovi
rus encephalomyelitis), 

16) zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otręt bydła 
(lnfectious bovine rhinotracheitis/lnfectious pustu
lar vulvovaginitis), 

17) choroby Aujeszkyego u świń (Aujeszky's disease), 

18) brucelozy bydła (B. abortus), owiec (B. ovis), kóz 
i owiec (B. melitensis), świń (B. suis, B. abortus), 
[Bovine brucellosis (B. abortus), caprine/ovine bru
cellosis (8. melitensis), porcine brucellosis (B. suis, 
B. abortus)], 


