
2) obiektom u˝ytkowanym przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia — w trakcie za-
k∏adania ewidencji.

4. JNI nie ulega zmianie w okresie u˝ytkowania
obiektu mostowego lub promu.

5. JNI nadawane sà dla obiektów mostowych
i promów zlokalizowanych w ciàgach dróg
wszystkich kategorii.

6. Obiekty mostowe przedzielone pod∏u˝nà szcze-
linà zarówno w prz´s∏ach, jak i na podporach
stanowià w ewidencji oddzielne obiekty mosto-
we, o ile ka˝dy z wydzielonych obiektów b´dzie
budowlà, stanowiàcà ca∏oÊç techniczno-u˝yt-
kowà.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Wprowadza si´ jednolity sposób lokalizacji
w ciàgu drogi: elementów drogi, zmian para-
metrów technicznych drogi, obiektów mo-
stowych, promów, urzàdzeƒ technicznych
zwiàzanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu i innych urzàdzeƒ niezwiàzanych
z funkcjonowaniem drogi poprzez:

1) kilometra˝ — dla wszystkich kategorii
dróg, oraz dodatkowo,

2) system referencyjny — dla dróg krajowych
i innych kategorii dróg publicznych, dla
których ten system zosta∏ wprowadzony.”;

5) w § 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Ewidencj´ zak∏ada si´ i prowadzi dla u˝ytko-
wanych oraz czasowo wy∏àczonych z u˝ytko-
wania odcinków dróg publicznych, obiektów
mostowych i promów.

2. Ewidencj´ prowadzi si´ na potrzeby zarzà-
dzania drogami publicznymi, obiektami mo-
stowymi i promami oraz gromadzenia i prze-
kazywania danych o sieci dróg publicz-
nych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty ewidencyjne przechowuje si´ do
czasu rozbiórki, w rozumieniu przepisów
Prawa budowlanego, drogi publicznej,
obiektu mostowego lub promu.”;

6) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kart´ obiektu mostowego sporzàdza si´ i pro-
wadzi w pi´ciu egzemplarzach osobno dla: mo-
stów, wiaduktów i estakad, gdy rozpi´toÊç teo-
retyczna przynajmniej jednego z prz´se∏ jest
wi´ksza ni˝ 20 m lub ca∏kowita d∏ugoÊç obiektu
jest równa 50 m lub wi´ksza.”;

7) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla dróg publicznych, obiektów mostowych

i promów u˝ytkowanych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia, zarówno posia-
dajàcych, jak i nieposiadajàcych ewidencji
na podstawie dotychczasowych przepisów,
nale˝y za∏o˝yç ewidencj´ zgodnie z przepisa-
mi niniejszego rozporzàdzenia, obejmujàcà:
wykazy dróg, wykazy obiektów mostowych
i promów oraz mapy techniczno-eksploata-
cyjne dróg publicznych — w terminie 72 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia, z zastrze˝eniem ust. 2—4.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dla dróg i obiektów mostowych u˝ytkowa-

nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia, dla których nie za∏o˝ono ewidencji 
na podstawie dotychczasowych przepisów
w zakresie, o którym mowa w ust. 3, nale˝y
za∏o˝yç ewidencj´ zgodnie z przepisami 
niniejszego rozporzàdzenia, obejmujàcà:
ksià˝ki dróg, ksià˝ki obiektów mostowych
i karty obiektów mostowych — w terminie
60 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozpo-
rzàdzenia.”;

8) w § 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 36 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia — dla dróg powiatowych i gminnych.”;

9) u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „Generalny
Dyrektor Dróg Publicznych” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „General-
ny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad”.

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

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleƒ na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierzàt

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U. Nr 111, poz. 724,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r.

Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194
oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) zarzàdza si´, co nast´-
puje:



§ 1. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowa-
dzenie dotychczas niestosowanej technologii chowu
zwierzàt, zwanej dalej „technologià chowu”, sk∏ada
podmiot, który zamierza jà wprowadziç, zwany dalej
„wnioskodawcà”.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zwane da-
lej „zezwoleniem”, wydaje w drodze decyzji wojewoda
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub sie-
dzib´ wnioskodawcy.

§ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu, który opracowa∏
technologi´ chowu;

3) okreÊlenie miejsca, w którym b´dzie wprowadzona
technologia chowu.

§ 3. 1. Do wniosku wnioskodawca do∏àcza:

1) opis technologii chowu uwzgl´dniajàcy zasady
i warunki prowadzenia chowu zwierzàt, a w szcze-
gólnoÊci:

a) cele, jakie ma spe∏niaç ta technologia,

b) gatunek zwierzàt obj´ty tà technologià,

c) warunki techniczne pomieszczeƒ, w których b´-
dà utrzymywane zwierz´ta, oraz warunki mikro-
klimatyczne tych pomieszczeƒ,

d) sposób ˝ywienia i pojenia zwierzàt,

e) wskazanie ró˝nic pomi´dzy tà technologià cho-
wu a innymi technologiami chowu dotyczàcymi
danego gatunku zwierzàt stosowanymi dotych-
czas;

2) opini´ powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzi-
b´ wnioskodawcy o zgodnoÊci technologii chowu
z wymaganiami okreÊlonymi w ustawie o ochronie
zwierzàt.

2. Przed wydaniem zezwolenia wojewoda mo˝e
zwróciç si´ do organizacji spo∏ecznej, której statuto-
wym celem dzia∏ania jest ochrona zwierzàt, o wydanie
opinii o zgodnoÊci technologii chowu z wymogami
ustawy o ochronie zwierzàt.

§ 4. 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 21 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad pobierania, znakowania i przechowywania próbek archiwalnych

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 23 sierp-
nia 2001 r. o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt (Dz. U. Nr 123,
poz. 1350) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
pobierania, znakowania i przechowywania próbek ar-
chiwalnych pobieranych do badaƒ z ka˝dej serii wy-
tworzonego Êrodka ˝ywienia.

§ 2. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „próbce pierwotnej” — oznacza to próbk´ pobranà
jednorazowo i losowo z jednego miejsca w danej
serii wytworzonego Êrodka ˝ywienia zwierzàt;

2) „próbce ogólnej” — oznacza to próbk´ otrzymanà
w wyniku po∏àczenia wszystkich próbek pierwot-
nych pobranych z jednej serii wytworzonego Êrod-
ka ˝ywienia zwierzàt;

3) „próbce zredukowanej” — oznacza to reprezenta-
tywnà cz´Êç próbki ogólnej otrzymanà w wyniku jej
podzia∏u.

2. Próbki, o których mowa w ust. 1, s∏u˝à do przy-
gotowania próbki archiwalnej.

§ 3. 1. Próbki, o których mowa w § 2, pobierajà pra-
cownicy upowa˝nieni przez przedsi´biorc´, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt, posiadajàcy umiej´tno-
Êci w tym zakresie.

2. Próbki pobiera si´ w sposób:

1) zapewniajàcy uzyskanie próbek posiadajàcych w∏a-
ÊciwoÊci organoleptyczne, fizykochemiczne i mi-
krobiologiczne charakterystyczne dla danej serii
Êrodka ˝ywienia zwierzàt;

2) niepowodujàcy zanieczyszczenia serii Êrodka ˝y-
wienia zwierzàt, z której sà pobierane;

3) dostosowany do postaci i rodzaju Êrodka ˝ywienia
zwierzàt oraz wielkoÊci serii, z której sà pobierane.

———————
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).


