
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaê-
nych 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) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Schronisko dla zwierzàt powinno byç zloka-
lizowane w miejscu oddalonym o co najmniej
300 m od siedzib ludzkich, obiektów u˝ytecznoÊci pu-
blicznej, obiektów przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
wytwórni Êrodków ˝ywienia zwierzàt, zak∏adów utyli-
zacyjnych, rzeêni, targów, sp´dów, ogrodów zoologicz-
nych oraz innych miejsc gromadzenia zwierzàt.

2. Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko,
powinien byç ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony
przed dost´pem zwierzàt z zewnàtrz.

§ 2. 1. W schronisku dla zwierzàt wyodr´bnia si´
pomieszczenia przeznaczone do:

1) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicz-
nych;

2) izolowania zwierzàt chorych lub podejrzanych
o chorob´;

3) utrzymywania zwierzàt zdrowych, w tym osobne
dla samców, samic, samic z oseskami, m∏odych
oddzielonych od matek;

4) przechowywania produktów leczniczych weteryna-
ryjnych i wyrobów medycznych;

5) przechowywania karmy;

6) przechowywania Êrodków dezynfekcyjnych;

7) prac administracyjno-biurowych i przechowywa-
nia dokumentacji;

8) celów socjalnych.

2. W schronisku dla zwierzàt znajdujà si´ ponadto:

1) wyodr´bnione pomieszczenia lub boksy przezna-
czone na kwarantann´;

2) pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwie-
rzàt ze schroniska;

3) wyodr´bnione pomieszczenia lub boksy zapewnia-
jàce separacj´ zwierzàt agresywnych.

§ 3. Schronisko wyposa˝a si´ w piec do spalania
zw∏ok lub ch∏odni´ do czasowego przetrzymywania
zw∏ok w przypadku przekazywania ich do zak∏adu uty-
lizacyjnego.

§ 4. 1. Pomieszczenia lub boksy dla zwierzàt oddzie-
la si´ przegrodami.

2. Âciany, pod∏ogi i drzwi w pomieszczeniach lub
boksach wykonuje si´:

1) z materia∏ów umo˝liwiajàcych ∏atwe mycie i dezyn-
fekcj´ oraz uniemo˝liwiajàcych urazy i kontuzje
zwierzàt;

2) w sposób uniemo˝liwiajàcy ucieczk´ zwierzàt.

3. W pomieszczeniach lub boksach zapewnia si´
zwierz´tom swobodne poruszanie si´, legowisko oraz
sta∏y dost´p do wody zdatnej do picia.

§ 5. W schroniskach zapewnia si´ wybiegi dla zwie-
rzàt pozwalajàce na realizacj´ zachowaƒ w∏aÊciwych
dla przebywajàcych w nich gatunków zwierzàt.

§ 6. 1. Podmiot prowadzàcy schronisko prowadzi
wykaz zwierzàt przebywajàcych w schronisku.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) opis zwierz´cia (gatunek, wiek, p∏eç, maÊç, oznako-
wanie);

2) dat´ przyj´cia do schroniska oraz imi´, nazwisko
i adres osoby przekazujàcej zwierz´ do schroniska;

3) dane dotyczàce kwarantanny;

4) dane dotyczàce przeprowadzonych szczepieƒ i za-
biegów weterynaryjnych;

5) dat´ opuszczenia schroniska oraz imi´, nazwisko
i adres osoby, której przekazano zwierz´;

6) dat´ Êmierci z podaniem przyczyny.

3. Zwierz´ta wydaje si´ ze schroniska wraz z wypi-
sem z wykazu zawierajàcym informacje, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4.

§ 7. 1. Podmiot prowadzàcy schronisko zapewnia
zwierz´tom przebywajàcym w schronisku opiek´ wete-
rynaryjnà, w szczególnoÊci w zakresie:

1) kontroli stanu zdrowia;

2) profilaktyki i leczenia;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk 
dla zwierzàt.

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji 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 Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).



Dziennik Ustaw Nr 192 — 12135 — Poz. 1611 i 1612

3) zwalczania paso˝ytów wewn´trznych i zewn´trz-
nych.

2. Podmiot prowadzàcy schronisko prowadzi ksià˝-
k´ kontroli weterynaryjnej, do której wpisywane sà za-
lecenia urz´dowego lekarza weterynarii.

3. Psy i koty przebywajàce w schronisku powinny
byç zaszczepione przeciwko wÊciekliênie.

§ 8. Podmiot prowadzàcy schronisko do obs∏ugi
zwierzàt zatrudnia osoby, które sà przeszkolone w za-

kresie post´powania ze zwierz´tami oraz przepisów
o ochronie zwierzàt.

§ 9. Sposób prowadzenia przez powiatowego leka-
rza weterynarii rejestru podmiotów prowadzàcych
schroniska okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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ROZPORZÑDZENIE  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 listopada 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podzia∏u Êrodków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Roz-
woju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok.

Na podstawie art. 3a ust. 6 ustawy z dnia 29 grud-
nia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80,
poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255,
Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983,
z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452,
Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r.

Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie podzia∏u
Êrodków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach
Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok (Dz. U. Nr 165,
poz. 1355) za∏àczniki nr 1, 2 i 4 do rozporzàdzenia otrzy-
mujà brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àczni-
kach nr 1—3 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

———————————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


