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2) w stosunku do in˝ynierów budownictwa
— okr´gowa rada izby in˝ynierów budownictwa w∏aÊciwa ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania in˝yniera budownictwa,
3) organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Poz. 1608 i 1609

k) odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
us∏ug detektywistycznych za szkody wyrzàdzone podczas wykonywania czynnoÊci detektywa,”;
6) po § 7 dodaje si´ § 7a w brzmieniu:

§ 5f. Do przeprowadzania kontroli wykonania
obowiàzku zawarcia umów ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, za szkody wyrzàdzone odbiorcom
us∏ug certyfikacyjnych, jest uprawniony minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

„§ 7a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 90e
ust. 8 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, op∏ata mo˝e
byç wniesiona przy wyjeêdzie z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, pobierajà
organy celne oraz przekazujà na rzecz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia jej pobrania.

§ 5g. Do przeprowadzania kontroli wykonania
obowiàzku zawarcia umów ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej przedsi´biorcy
prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie us∏ug detektywistycznych, za
szkody wyrzàdzone podczas wykonywania
czynnoÊci detektywa, jest uprawniony minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.”;

3. Pobieranie przez organ celny op∏aty,
o której mowa w ust. 1, nast´puje przez jej
wp∏at´ do kasy organu celnego lub na wyznaczony rachunek bankowy organu celnego.

4) w § 6 wyrazy „5a—5d” zast´puje si´ wyrazami
„5a—5g”;
5) w § 7 w ust. 1 w pkt 1 dodaje si´ lit. i—k w brzmieniu:

4. Potwierdzenie wniesienia op∏aty, o której
mowa w ust. 1, jest dokonywane na druku Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

„i) od odpowiedzialnoÊci cywilnej architektów oraz
in˝ynierów budownictwa za szkody wyrzàdzone
w zwiàzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,

5. Druki, o których mowa w ust. 4, sà dostarczane nieodp∏atnie do izb celnych przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.”.

j) odpowiedzialnoÊci cywilnej kwalifikowanych
podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne
za szkody wyrzàdzone odbiorcom us∏ug certyfikacyjnych,

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

1609
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urzàdzaniu
targów, sp´dów i wystaw zwierzàt.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66,
poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350
i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

§ 1. 1. Gromadzenie zwierzàt na targach, sp´dach
i wystawach zwierzàt mo˝e odbywaç si´ tylko w miejscach ogrodzonych, utwardzonych, oznaczonych i zabezpieczonych przed dost´pem zwierzàt z zewnàtrz.
2. W miejscach, o których mowa w ust. 1, powinny
byç w szczególnoÊci:
1) wyodr´bnione pomieszczenia lub wiaty dla poszczególnych gatunków, odpowiednie do iloÊci
gromadzonych zwierzàt;
2) urzàdzenia do za∏adunku i wy∏adunku zwierzàt;
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3) odr´bne pomieszczenia dla zwierzàt chorych lub
podejrzanych o zaka˝enie;
4) pomieszczenia do przetrzymywania Êrodków ˝ywienia zwierzàt oraz pomieszczenia do sk∏adowania Êrodków dezynfekcyjnych;
5) pomieszczenia lub wiaty, wraz z urzàdzeniami do
bezpiecznego badania zwierzàt.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ w przypadku
organizowania wystaw psów lub kotów w obiektach
sportowych i rekreacyjnych.

Poz. 1609 i 1610

§ 6. Osoby wprowadzajàce psy i koty na teren targów lub wystaw przedstawiajà zaÊwiadczenie o aktualnym szczepieniu tych zwierzàt przeciwko wÊciekliênie.
§ 7. 1. Po zakoƒczeniu targu, sp´du i wystawy oraz
usuni´ciu zwierzàt, miejsca, w których zgromadzone
by∏y zwierz´ta, oczyszcza si´ i dezynfekuje, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Po zakoƒczeniu wystawy psów lub kotów zorganizowanej w obiekcie sportowym lub rekreacyjnym
powierzchni´ poroÊni´tà roÊlinnoÊcià oczyszcza si´.

§ 2. W pomieszczeniach, w których gromadzone sà
zwierz´ta, zapewnia si´ bie˝àcà wod´ zdatnà do picia
oraz odprowadzanie Êcieków.

§ 8. Sposób prowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru podmiotów podejmujàcych
dzia∏alnoÊç lub zajmujàcych si´ organizowaniem lub
urzàdzaniem targów, sp´dów i wystaw zwierzàt okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 3. Osoby zatrudnione przez podmioty organizujàce targi, sp´dy i wystawy zwierzàt do obs∏ugi zwierzàt
oraz pomocy przy badaniach zwierzàt prowadzonych
przez lekarza weterynarii powinny byç przeszkolone
w zakresie post´powania ze zwierz´tami.

§ 9. 1. Podmiot zajmujàcy si´ organizowaniem sp´du, targu lub wystawy prowadzi wykaz zwierzàt gromadzonych w takich miejscach.

§ 4. Targi, sp´dy i wystawy zwierzàt mogà odbywaç
si´ wy∏àcznie w miejscach oddalonych od innych
miejsc przebywania zwierzàt, rzeêni oraz obiektów
przetwórstwa rolno-spo˝ywczego, zak∏adów utylizacyjnych i wytwórni Êrodków ˝ywienia zwierzàt co najmniej o 50 m.
§ 5. Na targi, sp´dy i wystawy nie mogà byç przywo˝one zwierz´ta z obszarów, w których wystàpi∏a
choroba zakaêna zwierzàt.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, wpisuje si´
informacj´ o gatunku zwierzàt, imi´ i nazwisko oraz adres w∏aÊciciela lub osoby odpowiedzialnej za zwierz´
wprowadzane na teren sp´du, targu lub wystawy.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, przechowuje si´
przez okres 3 lat.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

1610
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 listopada 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mi´sa zwierzàt
rzeênych oraz sk∏adowaniu i transporcie przetworów z tego mi´sa.
Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr
29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz
z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

1) szczegó∏owe warunki weterynaryjne wymagane
przy przetwórstwie mi´sa zwierzàt rzeênych oraz
sk∏adowaniu i transporcie przetworów z tego mi´sa;
2) wzór Êwiadectwa zdrowia dla przetworów mi´snych.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „przetworach mi´snych”, rozumie si´ przez to:
1) produkty wytworzone z mi´sa Êwie˝ego lub z udzia∏em tego mi´sa, po dokonaniu zabiegów powodujàcych utrat´ przez to mi´so cech mi´sa Êwie˝ego
i zapewniajàcych trwa∏oÊç wytworzonemu produktowi;
2) topiony t∏uszcz zwierz´cy uzyskany przez topienie
mi´sa lub t∏uszczu z koÊçmi lub bez koÊci;

