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2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, a w zakresie spraw wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4
lit. c oraz pkt 8 — nad dzia∏alnoÊcià Agencji
NieruchomoÊci Rolnych.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64)
w art. 7 uchyla si´ ust. 3.
Art. 6. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 7 uchyla si´ ust. 2;
2) w art. 10 uchyla si´ ust. 3.
Art. 7. Umowy zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w celu tworzenia miejsc pracy
w zwiàzku z restrukturyzacjà paƒstwowej gospodarki rolnej, udzielania pomocy by∏ym pracownikom paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki rolnej i cz∏onkom ich

Poz. 624 i 625

rodzin w przezwyci´˝aniu trudnych sytuacji ˝yciowych,
w szczególnoÊci przez wspieranie zatrudnienia socjalnego, okreÊlonego w odr´bnych przepisach, pozostajà
w mocy do dnia ich wygaÊni´cia lub rozwiàzania.
Art. 8. Do dnia 31 grudnia 2004 r. Agencja NieruchomoÊci Rolnych przyznaje i wyp∏aca stypendia dzieciom by∏ych pracowników paƒstwowych przedsi´biorstw gospodarki rolnej, uczàcym si´ w szko∏ach ponadgimnazjalnych lub kszta∏càcym si´ w szko∏ach
wy˝szych, oraz finansuje do˝ywianie tych dzieci
w szko∏ach podstawowych, gimnazjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych na dotychczasowych zasadach.
Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy wymienionej
w art. 1 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tego artyku∏u, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 3 miesiàce od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

625
USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt1)
Rozdzia∏ 1

b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierzàt,

Przepisy ogólne

c) obrotu zwierz´tami, z wyjàtkiem obrotu prowadzonego w ramach dzia∏alnoÊci rolniczej w rozumieniu przepisów prawa dzia∏alnoÊci gospodarczej, poÊrednictwa w tym obrocie lub skupu
zwierzàt,

Art. 1. Ustawa okreÊla:
1) wymagania weterynaryjne dla podejmowania
i prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie:
a) zarobkowego przewozu zwierzàt lub przewozu
zwierzàt wykonywanego w zwiàzku z prowadzeniem innej dzia∏alnoÊci gospodarczej,

d) prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub prze∏adunku zwierzàt albo miejsc
wymiany wody przy transporcie zwierzàt akwakultury,

———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
— Prawo farmaceutyczne oraz ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej.
Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia:
1) dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierzàt wp∏ywajàcych na
handel wewnàtrzwspólnotowy byd∏em i trzodà chlewnà,
2) dyrektywy Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiajàcej warunki zdrowotne zwierzàt wymagane w handlu wewnàtrzwspólnotowym oraz w przywozie zamro˝onego nasienia byd∏a domowego,
3) dyrektywy Rady 89/556/EWG z dnia 25 wrzeÊnia 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt, regulujàcych handel wewnàtrzwspólnotowy oraz przywóz z paƒstw trzecich zarodków byd∏a domowego,
4) dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt, regulujàcych przemieszczanie i przywóz zwierzàt z rodziny koniowatych z paƒstw trzecich,
5) dyrektywy Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiajàcej warunki sanitarne odnoÊnie do zwierzàt majàce
zastosowanie w handlu wewnàtrzwspólnotowym nasieniem byd∏a i trzody chlewnej oraz w przywozie,
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e) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierzàt,
f) wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu
lub wykorzystywania materia∏u biologicznego,
g) prowadzenia punktu kopulacyjnego,
h) prowadzenia zak∏adu drobiu,
i) chowu lub hodowli zwierzàt akwakultury oraz
rozrodu ryb,
j) prowadzenia schronisk dla zwierzàt,
k) chowu lub hodowli zwierzàt dzikich utrzymywanych przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie,
l) utrzymywania lub hodowli zwierzàt w ogrodach
zoologicznych, szko∏ach wy˝szych, placówkach
naukowych Polskiej Akademii Nauk lub jednostkach badawczo-rozwojowych,
m) hodowli zwierzàt laboratoryjnych,
n) utrzymywania zwierzàt gospodarskich, w celu
umieszczenia na rynku tych zwierzàt lub produktów pochodzàcych z tych zwierzàt lub od
tych zwierzàt,
o) zbierania, transportowania, przechowywania,
operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi, zwanych dalej „ubocznymi
produktami zwierz´cymi”
— zwanej dalej „dzia∏alnoÊcià nadzorowanà”;
2) wymagania weterynaryjne dla:
a) przywozu zwierzàt, niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego oraz ubocznych produktów zwierz´cych (wymagania przywozowe),
b) umieszczania na rynku, w tym handlu, zwierzàt,
niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego, ubocznych produktów zwierz´cych oraz
przemieszczania koniowatych;
3) zasady:
a) zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,
b) stosowania substancji o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym.
———————
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Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) drób — kury, kaczki, g´si, indyki, przepiórki, perlice, strusie oraz inne bezgrzebieniowce, go∏´bie,
ba˝anty i kuropatwy, utrzymywane w celach rozp∏odowych, produkcji mi´sa lub jaj spo˝ywczych
lub odtworzenia zasobów ptactwa ∏ownego;
2) zwierz´ta akwakultury — b´dàce w jakimkolwiek
stadium rozwoju ˝ywe ryby, skorupiaki lub mi´czaki pochodzàce z gospodarstw lub wolno ˝yjàce,
przeznaczone do umieszczania w gospodarstwach;
3) produkty akwakultury — produkty przeznaczone
do celów hodowlanych, pozyskane od zwierzàt
akwakultury (jaja i gamety);
4) koniowate — wolno ˝yjàce lub udomowione zwierz´ta z gatunków: konie, zebry lub os∏y oraz potomstwo pochodzàce z krzy˝owania tych gatunków;
5) zarejestrowane koniowate — koniowate, które
zgodnie z odr´bnymi przepisami zosta∏y wpisane
do ksiàg zwierzàt hodowlanych lub w nich zarejestrowane i kandydujà do wpisu, identyfikowane
na podstawie dokumentu identyfikacyjnego wydanego przez:
a) podmiot prowadzàcy ksi´g´ zwierzàt hodowlanych lub rejestr w kraju pochodzenia zwierz´cia
albo
b) mi´dzynarodowy zwiàzek lub organizacj´, które
utrzymujà konie do zawodów sportowych lub
wyÊcigów konnych;
6) zwierz´ta gospodarskie — zwierz´ta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierzàt gospodarskich;
7) stado — zwierz´ albo zwierz´ta tego samego gatunku przebywajàce na terenie tego samego gospodarstwa i majàce ten sam status epizootyczny,
przy czym w przypadku drobiu sà to zwierz´ta
przebywajàce w tym samym pomieszczeniu lub
ogrodzonym miejscu;
8) gospodarstwo — obiekty budowlane, przestrzenie
wolne lub inne miejsca, gdzie przebywajà zwierz´-

6) dyrektywy Rady 90/539/EWG z dnia 15 paêdziernika 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt, regulujàcych
handel wewnàtrzwspólnotowy i przywóz z paƒstw trzecich drobiu i jaj wyl´gowych,
7) dyrektywy Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczàcej warunków zdrowotnych zwierzàt, obowiàzujàcych
przy wprowadzaniu na rynek zwierzàt i produktów akwakultury,
8) dyrektywy Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt, regulujàcych handel wewnàtrzwspólnotowy owcami i kozami,
9) dyrektywy Rady 91/628/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwierzàt podczas transportu i zmieniajàcej dyrektywy 90/425/EWG oraz 91/496/EWG,
10) dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiajàcej wymagania dotyczàce zdrowia zwierzàt regulujàce
handel i przywóz do Wspólnoty zwierzàt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobj´tych wymaganiami dotyczàcymi zdrowia zwierzàt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty okreÊlonych w za∏àczniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG,
11) dyrektywy Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiajàcej warunki zdrowotne zwierzàt i zdrowia publicznego regulujàce handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobj´tych wy˝ej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych okreÊlonych w za∏àczniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG,
12) dyrektywy Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotyczàcej zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych
niektórych zwiàzków o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym i uchylajàcej dyrektywy
81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG,
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ta gospodarskie, a w przypadku zwierzàt akwakultury — obiekty budowlane lub inne miejsca, gdzie
zwierz´ta te sà utrzymywane w celu umieszczenia
na rynku;
9) niejadalne produkty pochodzenia zwierz´cego —
materia∏ biologiczny, jaja wyl´gowe drobiu i produkty akwakultury;
10) materia∏ biologiczny — nasienie, komórki jajowe,
zarodki oraz tkanki u˝yte do ich produkcji, pochodzàce od zwierzàt, przeznaczone do wykorzystania
w rozrodzie, z wy∏àczeniem jaj wyl´gowych drobiu
i produktów akwakultury;
11) przywóz — dokonywany z paƒstw trzecich przywóz w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej
kontroli granicznej;
12) handel — handel w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego;
13) umieszczanie na rynku — umieszczanie na rynku
w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego;
14) obrót — przywóz, umieszczanie na rynku oraz wywóz do paƒstw trzecich;
15) produkty — niejadalne produkty pochodzenia
zwierz´cego, uboczne produkty zwierz´ce, produkty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierz´cego;
16) paƒstwo trzecie — paƒstwo nieb´dàce cz∏onkiem
Unii Europejskiej;
17) urz´dowy lekarz weterynarii — urz´dowego lekarza weterynarii, o którym mowa w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej, albo lekarza weterynarii
wyznaczonego przez organ centralny lub inny organ upowa˝niony przez organ centralny innego
ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej albo paƒstwa trzeciego;
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18) Êrodek transportu — Êrodek transportu w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwierz´cego;
19) Êwiadectwo zdrowia — Êwiadectwo weterynaryjne w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz dokument wydany przez urz´dowego lekarza weterynarii poÊwiadczajàcy stan
zdrowia zwierz´cia lub zwierzàt, stan zdrowotny
stada, z którego zwierz´ta pochodzà, albo jakoÊç
zdrowotnà niejadalnego produktu pochodzenia
zwierz´cego;
20) zak∏ad drobiu — obiekt budowlany lub jego cz´Êç,
w którym wykonuje si´ jednà z nast´pujàcych
czynnoÊci:
a) produkcj´ jaj wyl´gowych przeznaczonych do wyl´gu pisklàt reprodukcyjnych, prarodzicielskich
lub rodzicielskich (zak∏ad hodowli zarodowej),
b) produkcj´ jaj wyl´gowych przeznaczonych do
wyl´gu pisklàt u˝ytkowych (zak∏ad reprodukcyjny),
c) odchów drobiu hodowlanego do fazy osiàgni´cia dojrza∏oÊci p∏ciowej lub rozpocz´cia nieÊnoÊci (zak∏ad odchowu drobiu),
d) inkubacj´ jaj wyl´gowych, wylàg oraz dostarczanie pisklàt jednodniowych, za które uwa˝a
si´ piskl´ta drobiu majàce mniej ni˝ 72 godziny
˝ycia, jeszcze niekarmione, a w przypadku pisklàt kaczki pi˝mowej (Cairina moschata) lub jej
krzy˝ówki, które mog∏y byç karmione (zak∏ad
wyl´gu drobiu);
21) choroby zakaêne zwierzàt — wywo∏ane przez czynniki zakaêne choroby zwierzàt, które ze wzgl´du na
charakter, sposób powstawania i szerzenia si´ stanowià zagro˝enie dla zdrowia zwierzàt lub ludzi;
22) zwierz´ podejrzane o zaka˝enie — zwierz´ z gatunku wra˝liwego, które mog∏o mieç poÊredni lub
bezpoÊredni kontakt z czynnikiem zakaênym wywo∏ujàcym chorob´ zakaênà zwierzàt;
23) zwierz´ podejrzane o chorob´ — zwierz´ z gatunku
wra˝liwego, u którego wyst´pujà objawy kliniczne

———————
13) dyrektywy Rady 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowadzajàcej Êrodki wspólnotowe w sprawie zwalczania
pryszczycy,
14) decyzji Komisji 88/397/EWG z dnia 12 lipca 1988 r. koordynujàcej zasady ustanowione przez Paƒstwa Cz∏onkowskie
w zastosowaniu art. 6 dyrektywy Rady 85/511/EWG,
15) dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 paêdziernika 2001 r. w sprawie wspólnotowych Êrodków zwalczania klasycznego pomoru Êwiƒ,
16) decyzji Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego 2002 r. zatwierdzajàcej Podr´cznik Diagnostyczny ustanawiajàcy procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badaƒ laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru Êwiƒ,
17) dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiajàcej zasady kontroli i Êrodki zwalczania afrykaƒskiego pomoru koni,
18) dyrektywy Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzajàcej wspólnotowe Êrodki zwalczania influenzy drobiu,
19) dyrektywy Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzajàcej wspólnotowe Êrodki zwalczania rzekomego pomoru drobiu,
20) decyzji Komisji 93/152/EWG z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiajàcej kryteria dla szczepionek u˝ywanych przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu w zwiàzku z programami szczepieƒ rutynowych,
21) dyrektywy Rady 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzajàcej minimalne Êrodki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb,
22) decyzji Komisji 2001/183/WE z dnia 22 lutego 2001 r. ustanawiajàcej plany pobierania próbek i metody diagnostyczne do celów wykrywania i potwierdzania wyst´powania niektórych chorób ryb oraz uchylajàcej decyzj´ 92/532/EWG,
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lub zmiany poÊmiertne wskazujàce na wystàpienie
choroby zakaênej zwierzàt; zwierz´ uznaje si´ za
podejrzane o chorob´ tak˝e w przypadku, gdy wyniki badaƒ diagnostycznych sà niejednoznaczne;

33) posiadacz zwierz´cia — osob´ fizycznà, osob´
prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej w∏adajàcà zwierz´ciem,
równie˝ tymczasowo;

24) zwierz´ chore lub zaka˝one — zwierz´, u którego
za ˝ycia lub po Êmierci urz´dowy lekarz weterynarii stwierdzi∏ chorob´ zakaênà zwierzàt;

34) kwarantanna — odosobnienie zwierzàt w celu ich
obserwacji lub badania, które ma na celu wykluczenie mo˝liwoÊci przeniesienia lub rozprzestrzenienia choroby zakaênej zwierzàt;

25) zwierz´ z gatunku wra˝liwego — zwierz´ z danego
gatunku, które mo˝e zostaç zaka˝one lub mo˝e
ska˝aç lub zaka˝aç;
26) zw∏oki zwierz´ce — zwierz´ta pad∏e lub zabite
w celu innym ni˝ spo˝ycie przez ludzi;
27) zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt — zg∏aszanie,
zapobieganie dalszemu szerzeniu si´, wykrywanie,
kontrola i likwidowanie chorób zakaênych zwierzàt,
czyszczenie i odka˝anie oraz post´powanie przy ponownym umieszczaniu zwierzàt w gospodarstwie;
28) ognisko choroby — gospodarstwo lub inne miejsce, w którym przebywajà zwierz´ta, gdzie urz´dowy lekarz weterynarii stwierdzi∏ jeden lub wi´cej
przypadków choroby zakaênej zwierzàt;
29) obszar zapowietrzony — obszar bezpoÊrednio wokó∏ ogniska choroby, podlegajàcy ograniczeniom,
w szczególnoÊci zakazom, nakazom oraz Êrodkom
kontroli, podejmowanym przy zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt;
30) obszar zagro˝ony — obszar wokó∏ obszaru zapowietrzonego, podlegajàcy ograniczeniom, w szczególnoÊci zakazom, nakazom oraz Êrodkom kontroli, podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt;
31) obszar buforowy — obszar wokó∏ obszaru zagro˝onego, podlegajàcy ograniczeniom, w szczególnoÊci zakazom lub nakazom dotyczàcym przemieszczania zwierzàt;
32) wektor — cz∏owieka, zwierz´ lub rzecz mogàce
przenosiç czynnik chorobotwórczy;

35) stacja kwarantanny — odr´bny obiekt budowlany
czasowego pobytu zwierzàt, w którym prowadzi
si´ kwarantann´;
36) region — cz´Êç terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, o powierzchni co najmniej
2 000 km2, która znajduje si´ pod nadzorem w∏aÊciwych organów, obejmujàcà co najmniej jednà
z jednostek administracyjnych wymienionych
w za∏àczniku nr 1;
37) miejsce gromadzenia zwierzàt — punkt zbiorczy
i punkt skupu, w których byd∏o, Êwinie, owce, kozy i koniowate pochodzàce z ró˝nych gospodarstw
sà grupowane dla sformowania przesy∏ek zwierzàt
przeznaczonych do handlu, przy czym w przypadku byd∏a i Êwiƒ mo˝e to byç równie˝ gospodarstwo pochodzenia tych zwierzàt;
38) czynnoÊci lecznicze — podawanie, po uprzednim
zbadaniu przez lekarza weterynarii, zwierz´ciu
substancji o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia problemu p∏odnoÊci — w∏àcznie z przerwaniem cià˝y,
przy czym substancji o dzia∏aniu beta-agonistycznym tak˝e w celu leczenia trudnoÊci z oddychaniem lub wywo∏ywania porodu u koniowatych
utrzymywanych w celach innych ni˝ produkcja
mi´sa oraz wywo∏ywania porodu u krów;
39) czynnoÊci zootechniczne — podawanie:
a) zwierz´ciu gospodarskiemu lub zwierz´ciu dzikiemu utrzymywanemu przez cz∏owieka jak
zwierz´ gospodarskie — ka˝dej substancji dozwolonej w celu synchronizowania rui oraz

———————
23) dyrektywy Rady 95/70/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. wprowadzajàcej minimalne wspólnotowe Êrodki zwalczania niektórych chorób ma∏˝y dwuskorupowych,
24) dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzajàcej ogólne wspólnotowe Êrodki zwalczania niektórych chorób zwierzàt i szczególne Êrodki odnoszàce si´ do choroby p´cherzykowej Êwiƒ,
25) decyzji Komisji 2000/428/WE z dnia 4 lipca 2000 r. ustanawiajàcej procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek i kryteria oceny wyników badaƒ laboratoryjnych w celu potwierdzenia i diagnostyki ró˝nicowej choroby p´cherzykowej Êwiƒ,
26) dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiajàcej przepisy szczególne w celu zwalczania afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyƒskiej i afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ,
27) dyrektywy Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiajàcej przepisy szczególne dotyczàce kontroli i zwalczania choroby niebieskiego j´zyka,
28) dyrektywy Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zg∏aszania chorób zwierzàt we Wspólnocie,
29) decyzji Komisji 2000/807/WE z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiajàcej skodyfikowanà form´ i kody zg∏aszania chorób
zwierzàt na mocy dyrektywy Rady 82/894/EWG oraz uchylajàcej decyzje 84/90/EWG oraz 90/442/EWG,
30) decyzji Komisji 2002/807/WE z dnia 15 paêdziernika 2002 r. zmieniajàcej decyzj´ 2000/807/WE ustanawiajàcà skodyfikowanà form´ i kody zg∏aszania chorób zwierzàt na mocy dyrektywy Rady 82/894/EWG,
31) dyrektywy Rady 92/117/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. dotyczàcej Êrodków ochrony przed okreÊlonymi chorobami odzwierz´cymi i odzwierz´cymi czynnikami chorobotwórczymi u zwierzàt i w produktach pochodzenia zwierz´cego,
w celu zapobie˝enia zaka˝eniom i zatruciom przenoszonym przez ˝ywnoÊç,
32) dyrektywy Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej
przed przywozem z paƒstw trzecich byd∏a, trzody chlewnej i Êwie˝ego mi´sa.
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przygotowywania dawców i biorców zarodków
do implantacji, po zbadaniu zwierz´cia przez lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialnoÊç,
b) zwierz´tom akwakultury — ka˝dej substancji
dozwolonej w celu zmiany p∏ci, na podstawie
recepty lekarza weterynarii i na jego odpowiedzialnoÊç.
Art. 3. 1. Do post´powania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego,
chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej.
2. W zakresie nieuregulowanym ustawà do ubocznych produktów zwierz´cych stosuje si´ przepisy
o odpadach.
Rozdzia∏ 2
Wymagania weterynaryjne dla podejmowania
i prowadzenia dzia∏alnoÊci nadzorowanej
Art. 4. 1. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç nadzorowanà, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. o, jest obowiàzany spe∏niaç wymagania weterynaryjne okreÊlone dla danego rodzaju i zakresu prowadzonej dzia∏alnoÊci nadzorowanej.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych jest obowiàzany zapewniaç wymagania lokalizacyjne, zdrowotne,
higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub
technologiczne, zabezpieczajàce przed zagro˝eniem
epizootycznym, epidemicznym lub zapewniajàce w∏aÊciwà jakoÊç produktów, obejmujàce w szczególnoÊci
wymagania dotyczàce:
1) stanu zdrowia zwierzàt b´dàcych przedmiotem
dzia∏alnoÊci nadzorowanej lub wykorzystywanych
do jej prowadzenia, w tym odnoszàce si´ do badaƒ potwierdzajàcych ten stan oraz okreÊlonych
szczepieƒ ochronnych, lub
2) gospodarstw, miejsc gromadzenia zwierzàt, innych miejsc przetrzymywania zwierzàt oraz stad
lub obszarów, z których pochodzà zwierz´ta b´dàce przedmiotem dzia∏alnoÊci nadzorowanej lub
wykorzystywane do jej prowadzenia, lub
3) sposobu ustalania pochodzenia zwierzàt b´dàcych
przedmiotem dzia∏alnoÊci nadzorowanej lub zwierzàt, z których lub od których pozyskuje si´ produkty wytwarzane w ramach prowadzenia dzia∏alnoÊci nadzorowanej, w tym zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierzàt, lub
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6) Êwiadectw zdrowia lub innych dokumentów,
w które zaopatruje si´ zwierz´ta b´dàce przedmiotem dzia∏alnoÊci nadzorowanej lub niejadalne produkty pochodzenia zwierz´cego wytwarzane przy
prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, lub
7) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz
okresu jej przechowywania, lub
8) Êrodków transportu i warunków transportu zwierzàt lub niejadalnych produktów pochodzenia
zwierz´cego, b´dàcych przedmiotem dzia∏alnoÊci
nadzorowanej lub wykorzystywanych do jej prowadzenia.
3. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia
dzia∏alnoÊci nadzorowanej w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych
produktów zwierz´cych okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej ustanawiajàce przepisy sanitarne dotyczàce
produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi.
4. Za miejsce odpoczynku zwierzàt, o którym mowa
w art. 1 pkt 1 lit. d, uwa˝a si´ miejsce, w którym transportowanie zwierzàt zostaje przerwane w celu umo˝liwienia im odpoczynku oraz nakarmienia i napojenia.
5. Za miejsce prze∏adunku zwierzàt, o którym mowa
w art. 1 pkt 1 lit. d, uwa˝a si´ miejsce, w którym transportowanie zwierzàt zostaje przerwane w celu prze∏adowania ich z jednego Êrodka transportu do innego.
Art. 5. 1. Podj´cie dzia∏alnoÊci nadzorowanej,
o której mowa:
1) w art. 1 pkt 1 lit. a, c—f, h, l, jest dozwolone po
stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na przewidywane
miejsce jej prowadzenia, w drodze decyzji, spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych dla
prowadzenia danego rodzaju dzia∏alnoÊci;
2) w art. 1 pkt 1 lit. b, g, i—k, n, jest dozwolone po
uprzednim zg∏oszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii w∏aÊciwemu ze wzgl´du na przewidywane
miejsce jej prowadzenia.
2. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzj´,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, na wniosek podmiotu zamierzajàcego prowadziç dzia∏alnoÊç nadzorowanà,
z∏o˝ony co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

4) obiektów budowlanych lub miejsc, w których prowadzi si´ dzia∏alnoÊç nadzorowanà, lub osób wykonujàcych okreÊlone czynnoÊci w ramach tej
dzia∏alnoÊci oraz zakresu takich czynnoÊci, lub

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

5) niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego
wytwarzanych w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci
nadzorowanej, sposobu ich znakowania i pakowania, w tym wymagania dotyczàce opakowaƒ, lub

3) okreÊlenie lokalizacji obiektów budowlanych
i miejsc, w których ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç nadzorowana, oraz planowanego czasu jej
prowadzenia.

2) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci nadzorowanej, którà wnioskodawca zamierza prowadziç;
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4. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli, wydaje decyzj´:
1) stwierdzajàcà spe∏nianie wymagaƒ weterynaryjnych, je˝eli wymagania okreÊlone dla danego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a, c—f, h, l, sà spe∏nione;
2) odmawiajàcà stwierdzenia spe∏niania wymagaƒ
weterynaryjnych, je˝eli wymagania okreÊlone dla
danego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c—f, h, l, nie sà spe∏nione.
5. Wydajàc decyzj´, o której mowa w ust. 4 pkt 1,
powiatowy lekarz weterynarii:
1) stwierdza spe∏nianie wymagaƒ weterynaryjnych
w odniesieniu do poszczególnych obiektów budowlanych lub miejsc, w których ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç nadzorowana, lub osób wykonujàcych okreÊlone czynnoÊci w ramach tej dzia∏alnoÊci, je˝eli stwierdzenie takie jest wymagane;
2) nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny:
a) podmiotowi lub
b) poszczególnym obiektom budowlanym lub
miejscom, w których ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç nadzorowana, lub osobom wykonujàcym okreÊlone czynnoÊci w ramach tej dzia∏alnoÊci w przypadku, o którym mowa w pkt 1.
6. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
przepisy ust. 3 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e
w przypadku zg∏oszenia dotyczàcego dzia∏alnoÊci nadzorowanej obejmujàcej utrzymywanie byd∏a, owiec
i kóz z zamiarem ich przeznaczenia do handlu zg∏oszenie dodatkowo zawiera wniosek o uznanie:
1) stada byd∏a za urz´dowo wolne od gruêlicy, urz´dowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy
i urz´dowo wolne od enzootycznej bia∏aczki byd∏a;
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2) odmowie uznania:
a) danego stada byd∏a za urz´dowo wolne od
gruêlicy, urz´dowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy i urz´dowo wolne od enzootycznej bia∏aczki byd∏a,
b) gospodarstwa, w którym sà utrzymywane owce
i kozy, za urz´dowo wolne od brucelozy lub
wolne od brucelozy
— je˝eli wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju uznania nie sà spe∏nione.
8. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—c, sà obowiàzane zawiadomiç powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz za∏adunku
i wy∏adunku zwierzàt o:
1) czasie i miejscu organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów co najmniej na 30 dni
przed planowanym terminem ich zorganizowania;
2) za∏adunku i wy∏adunku zwierzàt co najmniej na
24 godziny przed planowanym terminem ich za∏adunku i wy∏adunku.
Art. 6. 1. Za zatwierdzone w rozumieniu przepisów
Unii Europejskiej uwa˝a si´:
1) podmioty, które uzyska∏y decyzj´, okreÊlonà w art. 5
ust. 4 pkt 1;
2) dzia∏alnoÊç nadzorowanà prowadzonà przez podmioty, o których mowa w pkt 1;
3) poszczególne obiekty budowlane lub miejsca,
w których jest prowadzona dzia∏alnoÊç nadzorowana, lub osoby wykonujàce okreÊlone czynnoÊci
w jej ramach — w przypadku, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 pkt 1.

2) gospodarstwa, w którym sà utrzymywane owce
i kozy, za urz´dowo wolne od brucelozy lub wolne
od brucelozy.

2. Zatwierdzenia zak∏adów do prowadzenia dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 4 ust. 3, dokonuje, w drodze decyzji, powiatowy lekarz weterynarii na wniosek podmiotu zamierzajàcego prowadziç takà dzia∏alnoÊç.

7. W przypadku dzia∏alnoÊci nadzorowanej obejmujàcej utrzymywanie byd∏a, owiec i kóz, z zamiarem ich
przeznaczania do handlu, powiatowy lekarz weterynarii
na podstawie zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 6, po
przeprowadzeniu kontroli, wydaje decyzj´ o:

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, przepisy
art. 5 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

1) uznaniu:
a) danego stada byd∏a za urz´dowo wolne od
gruêlicy, urz´dowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy i urz´dowo wolne od enzootycznej bia∏aczki byd∏a,
b) gospodarstwa, w którym sà utrzymywane owce
i kozy, za urz´dowo wolne od brucelozy lub
wolne od brucelozy
— je˝eli wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju uznania sà spe∏nione;

Art. 7. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n oraz
w art. 4 ust. 3, informuje, w formie pisemnej, powiatowego lekarza weterynarii o zaprzestaniu prowadzenia
okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej, a tak˝e o ka˝dej zmianie stanu prawnego lub faktycznego
zwiàzanego z prowadzeniem tej dzia∏alnoÊci, w zakresie dotyczàcym wymagaƒ weterynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.
Art. 8. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia, ˝e przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—n lub
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w art. 4 ust. 3, sà naruszone wymagania weterynaryjne okreÊlone dla tej dzia∏alnoÊci, w zale˝noÊci od zagro˝enia zdrowia publicznego lub zdrowia zwierzàt,
wydaje decyzj´:
1) nakazujàcà usuni´cie uchybieƒ w okreÊlonym terminie lub
2) nakazujàcà wstrzymanie dzia∏alnoÊci do czasu
usuni´cia uchybieƒ, lub
3) zakazujàcà umieszczania na rynku lub handlu okreÊlonymi zwierz´tami b´dàcymi przedmiotem dzia∏alnoÊci albo zakazujàcà produkcji, umieszczania
na rynku lub handlu okreÊlonymi produktami wytwarzanymi przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci.
2. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
stwierdzenia, ˝e prowadzenie dzia∏alnoÊci polegajàcej
na Êwiadczeniu us∏ug z zakresu medycyny weterynaryjnej stwarza zagro˝enie epizootyczne lub epidemiczne,
w drodze decyzji, wstrzymuje dzia∏alnoÊç i nakazuje
niezw∏oczne usuni´cie uchybieƒ, zawiadamiajàc o tym
w∏aÊciwà okr´gowà izb´ lekarsko-weterynaryjnà.
3. Je˝eli stwierdzenie spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych jest wymagane w odniesieniu do poszczególnych obiektów budowlanych lub miejsc, w których jest
prowadzona dzia∏alnoÊç nadzorowana, lub osób wykonujàcych okreÊlone czynnoÊci w ramach tej dzia∏alnoÊci,
decyzje, o których mowa w ust. 1, dotyczà tylko tych
obiektów, miejsc lub osób, w stosunku do których
stwierdzono naruszenie wymagaƒ weterynaryjnych.
4. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji,
zawiesza albo cofa uznanie, o którym mowa w art. 5
ust. 7 pkt 1, w przypadku:
1) stwierdzenia, ˝e nie sà spe∏niane wymagania weterynaryjne niezb´dne do uzyskania lub zachowania tego uznania, lub
2) zagro˝enia epizootycznego lub epidemicznego,
w tym uzasadnionego podejrzenia zachorowania
przez zwierz´ na chorob´ zakaênà, której dotyczy
uznanie, lub stwierdzenia tego zachorowania.
Art. 9. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku gdy podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç nadzorowanà
nie zastosuje si´ do nakazu lub zakazu okreÊlonego
w decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1—3, wydaje decyzj´ zakazujàcà prowadzenia okreÊlonego rodzaju
dzia∏alnoÊci nadzorowanej i skreÊla podmiot z rejestru, o którym mowa w art. 11.
2. Powiatowy lekarz weterynarii powiadamia o wydaniu decyzji zakazujàcej prowadzenia dzia∏alnoÊci
nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, d—f,
h, l oraz w art. 4 ust. 3, za poÊrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii, G∏ównego Lekarza Weterynarii, który informuje o tym Komisj´ Europejskà oraz
pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do podmiotów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n.
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Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania weterynaryjne:
1) dla prowadzenia poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1
lit. a—n, w tym:
a) przypadki, w których wymaga si´ stwierdzenia
spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych w odniesieniu do poszczególnych obiektów budowlanych lub miejsc, w których ma byç prowadzona
dzia∏alnoÊç nadzorowana, lub osób wykonujàcych okreÊlone czynnoÊci w ramach tej dzia∏alnoÊci,
b) szczegó∏owe warunki, po zaistnieniu których
wydaje si´ decyzje, okreÊlone w art. 8 ust. 1
i art. 9 ust. 1, w zale˝noÊci od rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej,
c) warunki ponownego stwierdzania spe∏niania
wymagaƒ weterynaryjnych przez dany podmiot, obiekt budowlany, miejsce lub osoby wykonujàce okreÊlone czynnoÊci, w stosunku do
których wydano decyzj´, o której mowa w art. 9
ust. 1, w zale˝noÊci od rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej,
2) niezb´dne do uzyskania i zachowania uznania,
o którym mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1, warunki i tryb
zawieszania i cofania tego uznania oraz ponownego uznania stada lub gospodarstwa, w stosunku
do których zawieszono albo cofni´to uznanie,
w tym metody badaƒ w tym zakresie
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie ochrony zdrowia
publicznego, w∏aÊciwego sprawowania nadzoru nad
prowadzeniem dzia∏alnoÊci nadzorowanej oraz obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç nadzorowanà,
o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c—f, h, l, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego sprawowania
nadzoru nad prowadzeniem danego rodzaju dzia∏alnoÊci.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:
1) dodatkowe wymagania, jakie powinien spe∏niaç
wniosek o stwierdzenie spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych lub zg∏oszenie zamiaru prowadzenia dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n oraz w art. 4 ust. 3,
2) szczegó∏owy sposób dokonywania zg∏oszenia zamiaru zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l,
n oraz w art. 4 ust. 3
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego
sprawowania przez powiatowego lekarza weterynarii
nadzoru nad prowadzeniem danego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej.
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Art. 11. 1. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi
rejestr podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n oraz
w art. 4 ust. 3, na obszarze jego w∏aÊciwoÊci.
2. Rejestr zawiera:
1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu;
2) weterynaryjny numer identyfikacyjny, je˝eli zosta∏
nadany;
3) okreÊlenie rodzaju i zakresu prowadzonej dzia∏alnoÊci nadzorowanej;
4) informacje o decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 i 3 lub ust. 3;
5) dat´ wpisu i wykreÊlenia z rejestru.
3. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za poÊrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii,
G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii dane zawarte w rejestrze, a tak˝e informacje o ka˝dej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres informacji, sposób prowadzenia rejestru oraz jego wzór,
a tak˝e zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 3, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
sprawnego wykonywania nadzoru nad podmiotami
obj´tymi tym rejestrem.
Art. 12. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii, na podstawie informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, prowadzi:
1) listy podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, d—f, h, l;
2) listy podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mowa w art. 4 ust. 3, w zakresie
okreÊlonym w przepisach Unii Europejskiej ustanawiajàcych przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi.
2. G∏ówny Lekarz Weterynarii przesy∏a Komisji Europejskiej listy podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, d—f,
h, l oraz w art. 4 ust. 3, oraz informuje Komisj´ Europejskà o ka˝dej zmianie w tym zakresie.
Rozdzia∏ 3
Wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierzàt,
niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego
i ubocznych produktów zwierz´cych
Art. 13. 1. Dopuszcza si´ przywóz zwierzàt kopytnych, ptaków, zwierzàt akwakultury, ma∏p (simiae
i prosimiae), pszczó∏ (apis melifera), zajàcowatych,
fretek, norek i lisów oraz przeznaczonych do obrotu
psów i kotów wy∏àcznie z tych paƒstw trzecich lub ich
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cz´Êci, które znajdujà si´ na listach og∏aszanych przez
Komisj´ Europejskà, je˝eli:
1) sà spe∏nione wymagania zdrowotne, sanitarne, higieniczne i organizacyjne zabezpieczajàce przed
zagro˝eniem epizootycznym lub epidemicznym
lub zapewniajàce w∏aÊciwà jakoÊç produktów,
obejmujàce w szczególnoÊci wymagania dotyczàce:
a) stanu zdrowia przywo˝onych zwierzàt, w tym
odnoszàce si´ do badaƒ potwierdzajàcych ten
stan oraz okreÊlonych szczepieƒ ochronnych,
lub
b) gospodarstw, innych miejsc przetrzymywania
zwierzàt oraz stad lub obszarów, z których pochodzà zwierz´ta, lub
c) okresów przebywania zwierzàt lub ich stad
w danym paƒstwie lub na okreÊlonym obszarze
tego paƒstwa, z którego sà sprowadzane zwierz´ta, lub
d) sposobu ustalania pochodzenia zwierzàt, w tym
zakresu i sposobu prowadzenia ich rejestrów
w miejscu pochodzenia, lub
e) przeprowadzenia kwarantanny, lub
f) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji
oraz okresu jej przechowywania, lub
g) Êrodków transportu i warunków transportowania zwierzàt
— zwane dalej „wymaganiami zdrowotnymi dla
zwierzàt”, okreÊlone przy przywozie danego gatunku
zwierzàt, uwzgl´dniajàce ich przeznaczenie;
2) przesy∏ka zwierzàt w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona
w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia;
3) zwierz´ta sà zidentyfikowane zgodnie z odr´bnymi
przepisami — w przypadku koniowatych.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do zwierzàt przeznaczonych wy∏àcznie na tymczasowe wypasanie lub
na cele pociàgowe, w pobli˝u granicy Rzeczypospolitej Polskiej z paƒstwami trzecimi.
3. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, powinno:
1) byç wystawione przez urz´dowego lekarza weterynarii tego paƒstwa trzeciego, z którego sà przywo˝one zwierz´ta;
2) byç sporzàdzone co najmniej w jednym z j´zyków
urz´dowych paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna, oraz paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia
zwierzàt;
3) potwierdzaç, ˝e zosta∏y spe∏nione wymagania
zdrowotne dla zwierzàt, w tym wymagania okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej.
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4. Zwierz´ta inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 mogà byç
przywo˝one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jako paƒstwa koƒcowego przeznaczenia, je˝eli na ten
przywóz zosta∏o wydane pozwolenie G∏ównego Lekarza Weterynarii, a przesy∏ka zwierzàt w rozumieniu
przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia wystawionego przez urz´dowego lekarza weterynarii tego paƒstwa trzeciego, z którego sà wysy∏ane zwierz´ta.
5. Pozwolenie wydaje si´, w drodze decyzji, je˝eli
zwierz´:
1) pochodzi z gospodarstwa lub obszaru wolnego od
chorób zakaênych zwierzàt, w∏aÊciwych dla danego gatunku;
2) nie stanowi zagro˝enia epizootycznego i epidemicznego.
6. Wniosek o wydanie pozwolenia sk∏ada si´ nie
póêniej ni˝ na 14 dni przed dniem zamierzonego wwozu przesy∏ki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu przywo˝àcego
zwierz´ta;
2) okreÊlenie gatunku, rodzaju i liczby przywo˝onych
zwierzàt;
3) nazw´ paƒstwa nabycia zwierzàt;
4) okreÊlenie przejÊcia granicznego i zamierzonego
terminu wwozu zwierzàt.
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2. Dopuszcza si´ przemieszczanie przywo˝onego
byd∏a i Êwiƒ, je˝eli sà spe∏nione wymagania weterynaryjne dla tych zwierzàt niezb´dne dla prowadzenia nimi handlu.
3. Po wprowadzeniu do gospodarstwa byd∏a lub
Êwiƒ pochodzàcych z paƒstwa trzeciego ˝adne zwierz´
z tego gospodarstwa nie mo˝e byç zbyte w okresie
30 dni od dnia wprowadzenia tych zwierzàt, chyba ˝e
przywo˝one zwierz´ by∏o poddane kwarantannie.
4. Przywo˝one byd∏o, Êwinie, owce i kozy przeznaczone do uboju niezw∏ocznie dostarcza si´ bezpoÊrednio do rzeêni i poddaje ubojowi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich dostarczenia.
5. Przywo˝one koniowate przeznaczone do uboju
dostarcza si´ do rzeêni bezpoÊrednio albo za poÊrednictwem miejsca gromadzenia zwierzàt i poddaje ubojowi w terminie okreÊlonym w przepisach Unii Europejskiej dotyczàcych warunków zdrowotnych zwierzàt
i wymagaƒ weterynaryjnych przy przywozie zwierzàt
koniowatych na ubój.
6. Przywo˝ony drób przeznaczony do uboju dostarcza si´ bezpoÊrednio do rzeêni i poddaje ubojowi
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem
72 godzin od jego dostarczenia do rzeêni.
7. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, uwzgl´dniajàc warunki okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 5, i bioràc pod uwag´ warunki zdrowotne zwierzàt, wyznaczyç rzeêni´, do której
dostarcza si´ i poddaje ubojowi zwierz´ta wymienione w ust. 4 i 5.

8. Do wniosku o wydanie pozwolenia do∏àcza si´
dowód op∏aty za rozpatrzenie tego wniosku, w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej.

Art. 15. 1. Dopuszcza si´ przywóz niejadalnych
produktów pochodzenia zwierz´cego, je˝eli sà spe∏nione wymagania okreÊlone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej, a ponadto gdy:

9. W pozwoleniu okreÊla si´ szczegó∏owe wymagania zdrowotne dla zwierzàt b´dàcych przedmiotem
przesy∏ki.

1) sà spe∏nione wymagania zdrowotne, sanitarne, higieniczne, techniczne, technologiczne i organizacyjne zabezpieczajàce przed zagro˝eniem epizootycznym lub epidemicznym lub zapewniajàce
w∏aÊciwà jakoÊç tych produktów, obejmujàce
w szczególnoÊci:

10. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 4,
powinno:
1) byç sporzàdzone co najmniej w j´zyku polskim
oraz j´zyku urz´dowym paƒstwa trzeciego, z którego sà przywo˝one zwierz´ta;
2) potwierdzaç, ˝e zosta∏y spe∏nione wymagania
zdrowotne dla zwierzàt okreÊlone w pozwoleniu
wydanym przez G∏ównego Lekarza Weterynarii,
oraz zawieraç numer i dat´ wydania tego pozwolenia.
Art. 14. 1. Dopuszcza si´ wprowadzenie przywo˝onego byd∏a i Êwiƒ przeznaczonych do chowu lub hodowli do stada po uprzednim stwierdzeniu, w drodze
decyzji powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego
ze wzgl´du na po∏o˝enie gospodarstwa, w którym
przebywa stado, ˝e nie naruszy to statusu zdrowotnego zwierzàt znajdujàcych si´ w tym stadzie.

a) wymagania zdrowotne dla zwierzàt, z których
lub od których sà pozyskiwane produkty, lub
b) wymagania sanitarne dla poszczególnych etapów pozyskiwania, wytwarzania lub przetwarzania tych produktów, lub
c) wymagania zdrowotne dla tych produktów, lub
d) wymagania dla osób wykonujàcych okreÊlone
czynnoÊci w ramach pozyskiwania, wytwarzania lub przetwarzania tych produktów, lub
e) sposób i zakres przeprowadzania urz´dowej
kontroli pozyskiwania, wytwarzania lub przetwarzania tych produktów w paƒstwie, z którego sà sprowadzane, oraz po ich wprowadzeniu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
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f) warunki i sposób pakowania, przepakowywania, przechowywania lub magazynowania tych
produktów, w tym wymagania dotyczàce opakowaƒ, lub
g) wymagania dla znakowania tych produktów,
lub
h) wymagania dla sposobu i zakresu prowadzenia
dokumentacji oraz okresu jej przechowywania,
lub
i) wymagania dla Êrodków transportu i warunków
transportowania tych produktów
— zwane dalej „wymaganiami zdrowotnymi dla niejadalnych produktów”, okreÊlone dla przywozu danego rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia
zwierz´cego;
2) przesy∏ka produktów w rozumieniu przepisów
o weterynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia.
2. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, powinno:
1) byç wystawione przez urz´dowego lekarza weterynarii tego paƒstwa trzeciego, z którego sà przywo˝one niejadalne produkty pochodzenia zwierz´cego;
2) potwierdzaç, ˝e zosta∏y spe∏nione wymagania
zdrowotne dla niejadalnych produktów, w tym wymagania okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej;
3) byç sporzàdzone co najmniej w jednym z j´zyków
urz´dowych paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna
kontrola graniczna, oraz paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego.
3. Wymagania dla przywozu ubocznych produktów zwierz´cych okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej
ustanawiajàce przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi.
Art. 16. Dopuszcza si´ wysy∏anie przywiezionego
materia∏u biologicznego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, je˝eli:
1) sà spe∏nione wymagania weterynaryjne niezb´dne do prowadzenia handlu tym materia∏em;
2) przesy∏ka tego materia∏u jest zaopatrzona w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia wystawionego przez urz´dowego lekarza weterynarii paƒstwa, z którego
przywieziono ten materia∏, albo potwierdzonà kopi´ tego Êwiadectwa, a tak˝e w weterynaryjne
Êwiadectwo przekroczenia granicy wystawione
przez granicznego lekarza weterynarii.
Art. 17. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w przypadku podejrzenia wystàpienia lub wystàpienia
choroby zakaênej na terytorium paƒstwa trzeciego lub
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jego cz´Êci mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zakazaç
przywozu zwierzàt lub niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego, które mogà przenosiç t´ chorob´,
z ca∏ego terytorium tego paƒstwa lub z jego cz´Êci,
majàc na uwadze ochron´ zdrowia publicznego
i ochron´ zdrowia zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa niezw∏ocznie informuje inne paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej oraz Komisj´ Europejskà o wprowadzonym zakazie, podajàc uzasadnienie jego wprowadzenia.
3. Zakaz obowiàzuje do czasu wydania przez Komisj´ Europejskà decyzji w sprawie zakazu przywozu
zwierzàt lub niejadalnych produktów pochodzenia
zwierz´cego.
Art. 18. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne, w tym
wymagania zdrowotne dla zwierzàt i produktów
niejadalnych, przy przywozie:
a) zwierzàt, o których mowa w art. 13 ust. 1,
z uwzgl´dnieniem ich gatunku i przeznaczenia,
b) niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego, z uwzgl´dnieniem rodzaju tych produktów i ich przeznaczenia
— bioràc pod uwag´ stan bezpieczeƒstwa epizootycznego i epidemicznego paƒstwa trzeciego,
z którego sà one przywo˝one;
2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç Êwiadectwa zdrowia, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2, sposób ich wystawiania oraz wzory tych Êwiadectw,
z uwzgl´dnieniem gatunku i przeznaczenia zwierzàt oraz rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego i ich przeznaczenia, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie ujednolicenia wzoru tych
Êwiadectw z wzorami obowiàzujàcymi w pozosta∏ych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Rozdzia∏ 4
Wymagania weterynaryjne dla handlu zwierz´tami,
niejadalnymi produktami pochodzenia zwierz´cego
i ubocznymi produktami zwierz´cymi
Art. 19. 1. Dopuszcza si´ handel zwierz´tami, do
których stosuje si´ przepisy o kontroli weterynaryjnej
w handlu, z wy∏àczeniem koniowatych i zwierzàt
akwakultury, je˝eli sà spe∏nione wymagania okreÊlone
w tych przepisach i wymagania zdrowotne dla zwierzàt okreÊlone dla handlu danym gatunkiem zwierzàt
lub ze wzgl´du na ich przeznaczenie, w tym:
1) w przypadku byd∏a:
a) zosta∏y zbadane klinicznie przez urz´dowego lekarza weterynarii nie póêniej ni˝ na 24 godziny
przed wysy∏kà i podczas tego badania nie wykazywa∏y klinicznych objawów chorób,
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b) pochodzà z gospodarstw lub obszarów nieobj´tych ze wzgl´dów zdrowotnych ograniczeniami,
c) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite lub
poddane ubojowi zgodnie z programami zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, realizowanymi w regionie lub paƒstwie pochodzenia zwierzàt,
d) urz´dowy lekarz weterynarii po zidentyfikowaniu zwierzàt i sprawdzeniu dokumentów ich dotyczàcych stwierdzi∏, ˝e pochodzà one z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub zosta∏y przywiezione z paƒstwa trzeciego zgodnie
z wymaganiami weterynaryjnymi okreÊlonymi
w przepisach Unii Europejskiej,
e) pochodzà ze stada urz´dowo wolnego od gruêlicy, brucelozy i enzootycznej bia∏aczki byd∏a;
2) w przypadku Êwiƒ — spe∏niajà wymagania okreÊlone w pkt 1 lit. a—d;
3) w przypadku owiec i kóz:
a) zosta∏y zbadane klinicznie przez urz´dowego lekarza weterynarii nie póêniej ni˝ na 24 godziny
przed wysy∏kà i podczas tego badania nie wykazywa∏y klinicznych objawów chorób,
b) pochodzà z gospodarstw, które ze wzgl´dów
zdrowotnych nie sà obj´te ograniczeniami i nie
mia∏y kontaktu ze zwierz´tami pochodzàcymi
z gospodarstw obj´tych takimi ograniczeniami,
c) nie by∏y obj´te Êrodkami zwiàzanymi ze zwalczaniem pryszczycy, w tym nie by∏y szczepione
przeciwko pryszczycy,
d) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite
lub poddane ubojowi zgodnie z programami
zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, realizowanymi w regionie lub paƒstwie pochodzenia
zwierzàt,
e) pochodzà z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub zosta∏y przywiezione z paƒstwa
trzeciego zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi okreÊlonymi w przepisach Unii Europejskiej,
f) pochodzà z gospodarstwa urz´dowo wolnego
od brucelozy lub wolnego od brucelozy, z wy∏àczeniem owiec i kóz przeznaczonych do uboju;
4) w przypadku drobiu:
a) pochodzà z zak∏adów drobiu zatwierdzonych
przez urz´dowego lekarza weterynarii, po∏o˝onych w gospodarstwach lub na obszarach, które ze wzgl´dów zdrowotnych nie sà obj´te
ograniczeniami,
b) zosta∏y zbadane klinicznie przez urz´dowego lekarza weterynarii przed wys∏aniem i podczas tego badania nie wykazywa∏y klinicznych objawów chorób,
c) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite
lub poddane ubojowi zgodnie z programami
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zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, realizowanymi w regionie lub paƒstwie pochodzenia
zwierzàt,

d) przeznaczonego do uboju, pochodzà z gospodarstw, które ze wzgl´dów zdrowotnych nie sà
obj´te ograniczeniami oraz nie znajdujà si´
w obszarze zapowietrzonym lub zagro˝onym
wysokiej zjadliwoÊci grypà ptaków lub rzekomym pomorem drobiu.
2. Je˝eli ograniczenia zosta∏y wprowadzone
w zwiàzku z brucelozà, wÊciekliznà lub wàglikiem,
zwierz´ta pochodzàce z takiego gospodarstwa mogà
byç przedmiotem handlu po up∏ywie co najmniej:
1) 42 dni od dnia zabicia ostatniego zwierz´cia chorego lub zaka˝onego, podejrzanego o zaka˝enie lub
o chorob´ lub z gatunku wra˝liwego na bruceloz´
z tego gospodarstwa;
2) 30 dni od dnia zabicia ostatniego zwierz´cia chorego lub zaka˝onego, podejrzanego o zaka˝enie lub
o chorob´ lub z gatunku wra˝liwego na wÊcieklizn´ z tego gospodarstwa;
3) 15 dni od dnia zabicia ostatniego zwierz´cia chorego lub zaka˝onego, podejrzanego o zaka˝enie lub
o chorob´ lub z gatunku wra˝liwego na wàglika
z tego gospodarstwa.
3. Przepisów ust. 1 pkt 4 nie stosuje si´ do drobiu
przeznaczonego na wystawy, pokazy i konkursy.
Art. 20. 1. Spe∏nienie wymagaƒ weterynaryjnych,
o których mowa w art. 19, jest potwierdzane w Êwiadectwie zdrowia wystawionym przez urz´dowego lekarza weterynarii tego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, z którego sà wysy∏ane zwierz´ta.
2. Âwiadectwo zdrowia, w które zaopatruje si´
zwierz´ta w czasie transportowania do miejsca przeznaczenia, powinno byç:
1) wystawione w dniu przeprowadzenia badaƒ klinicznych, o których mowa w art. 19 ust. 1;
2) sporzàdzone co najmniej w jednym z j´zyków urz´dowych paƒstwa wysy∏ajàcego zwierz´ta i paƒstwa ich przeznaczenia.
3. Âwiadectwo zdrowia zwierzàt, o których mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 1—3, jest wa˝ne przez 10 dni od
dnia przeprowadzenia badania klinicznego zwierzàt
dokonanego w celu jego wystawienia.
4. Âwiadectwo zdrowia zwierzàt, o których mowa
w art. 19 ust. 1 pkt 4, jest wa˝ne przez 5 dni od dnia
przeprowadzenia badania klinicznego zwierzàt dokonanego w celu jego wystawienia.
5. Badanie kliniczne, o którym mowa w art. 19
ust. 1, przeprowadza si´ w gospodarstwie pochodzenia zwierzàt, w miejscu gromadzenia zwierzàt lub
w pomieszczeniu podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç okreÊlonà w art. 1 pkt 1 lit. c.
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Art. 21. 1. Byd∏o, Êwinie, owce i kozy b´dàce przedmiotem handlu od czasu opuszczenia gospodarstwa
pochodzenia do czasu przybycia do miejsca przeznaczenia nie powinny mieç kontaktu z innymi zwierz´tami parzystokopytnymi o odmiennym statusie zdrowotnym.
2. Urz´dowy lekarz weterynarii przeprowadza kontrol´ byd∏a i Êwiƒ przed ich wprowadzeniem do miejsca gromadzenia zwierzàt.
3. Je˝eli byd∏o i Êwinie b´dàce przedmiotem handlu sà przewo˝one do innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej za poÊrednictwem miejsca gromadzenia zwierzàt znajdujàcego si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy dla tego miejsca wystawia drugie Êwiadectwo zdrowia dla zwierzàt, wpisujàc numer Êwiadectwa zdrowia wystawionego przez urz´dowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
pochodzenia zwierzàt, i do∏àcza je do tego Êwiadectwa
lub do jego urz´dowo potwierdzonej kopii.
4. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 3,
wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii
jest wa˝ne nie d∏u˝ej ni˝ 10 dni od dnia przeprowadzenia badania dokonanego w celu wystawienia Êwiadectwa zdrowia przez urz´dowego lekarza weterynarii
paƒstwa wysy∏ajàcego.
5. Byd∏o i Êwinie przeznaczone do uboju wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej dostarczone do:
1) rzeêni — powinny byç poddane ubojowi niezw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 72 godzin
od dostarczenia do rzeêni;
2) miejsca gromadzenia zwierzàt — powinny byç
poddane ubojowi w rzeêni niezw∏ocznie, ale nie
póêniej ni˝ przed up∏ywem 3 dni roboczych od
dnia dostarczenia ich do tego miejsca.
6. Zwierz´ta, o których mowa w ust. 5, dostarczone do miejsca gromadzenia zwierzàt nie powinny
mieç kontaktu ze zwierz´tami parzystokopytnymi niespe∏niajàcymi wymagaƒ dla handlu takimi zwierz´tami do czasu ich dostarczenia do rzeêni.
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2. Spe∏nienie wymagaƒ weterynaryjnych, o których
mowa w ust. 1, jest potwierdzane w Êwiadectwie zdrowia wystawionym przez urz´dowego lekarza weterynarii paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej wysy∏ajàcego niejadalne produkty pochodzenia zwierz´cego.
3. Âwiadectwo, w które zaopatruje si´ niejadalne
produkty pochodzenia zwierz´cego w czasie transportowania do miejsca przeznaczenia, powinno byç sporzàdzone co najmniej w jednym z j´zyków urz´dowych paƒstwa wysy∏ajàcego i paƒstwa przeznaczenia
zwierzàt.
4. Wymagania dotyczàce handlu ubocznymi produktami zwierz´cymi okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej ustanawiajàce przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi.
5. Powiatowy lekarz weterynarii w zakresie okreÊlonym przepisami, o których mowa w ust. 4, informuje o ka˝dym przypadku wys∏ania ubocznych produktów zwierz´cych w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej b´dàcego miejscem przeznaczenia przesy∏ki tych produktów za pomocà elektronicznego systemu wymiany informacji lub w inny
uzgodniony sposób.
6. Powiatowy lekarz weterynarii w zakresie okreÊlonym przepisami, o których mowa w ust. 4, informuje
o ka˝dym przypadku dotarcia przesy∏ki ubocznych produktów zwierz´cych pochodzàcych z innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej w∏aÊciwy organ tego
paƒstwa za pomocà elektronicznego systemu wymiany informacji lub w inny uzgodniony sposób.
Art. 23. 1. Szczegó∏owe wymagania weterynaryjne
dla handlu czynnikami chorobotwórczymi, z wyjàtkiem immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na podstawie
przepisów Prawa farmaceutycznego, okreÊlajà przepisy o kontroli weterynaryjnej w handlu.
2. Za czynnik chorobotwórczy, o którym mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ zbiór lub kultur´ organizmów mogàcych wywo∏aç u zwierzàt choroby zakaêne, a tak˝e
wszelkie pochodne tego zbioru lub kultury, w tym
zmodyfikowane, poprzez które lub za pomocà których
mogà byç one przenoszone lub przekazywane.

Art. 22. 1. Dopuszcza si´ handel niejadalnymi produktami pochodzenia zwierz´cego, z wy∏àczeniem
produktów akwakultury, je˝eli zosta∏y spe∏nione wymagania okreÊlone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu oraz gdy:

Art. 24. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) przy ich wytworzeniu zosta∏y spe∏nione wymagania weterynaryjne okreÊlone dla danego rodzaju
dzia∏alnoÊci nadzorowanej, której przedmiotem sà
te produkty;

a) zwierz´tami, o których mowa w art. 19 ust. 1,
z uwzgl´dnieniem ich gatunku i przeznaczenia,

2) zosta∏y spe∏nione wymagania zdrowotne dla produktów niejadalnych okreÊlone w handlu danym
rodzajem niejadalnych produktów pochodzenia
zwierz´cego.

1) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne, w tym
wymagania zdrowotne dla zwierzàt i produktów
niejadalnych, w handlu:

b) niejadalnymi produktami pochodzenia zwierz´cego, o których mowa w art. 22 ust. 1, z uwzgl´dnieniem rodzaju produktów
— majàc na uwadze ochron´ zdrowia publicznego
i obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
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2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç Êwiadectwa zdrowia zwierzàt oraz niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego,
o których mowa w pkt 1, sposób ich wystawiania,
a tak˝e wzory tych Êwiadectw, z uwzgl´dnieniem
gatunku, przeznaczenia lub pochodzenia zwierzàt
oraz rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia
zwierz´cego i ich przeznaczenia, majàc na wzgl´dzie zapewnienie ujednolicenia wzoru tych Êwiadectw z wzorami obowiàzujàcymi w pozosta∏ych
paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania weterynaryjne w handlu:
1) zwierz´tami, dla których nie okreÊlono wymagaƒ
weterynaryjnych w przepisach Unii Europejskiej,
z uwzgl´dnieniem ich gatunku i przeznaczenia,
2) niejadalnymi produktami pochodzenia zwierz´cego, dla których nie okreÊlono wymagaƒ weterynaryjnych w przepisach Unii Europejskiej, z uwzgl´dnieniem rodzaju produktów
— majàc na uwadze ochron´ zdrowia publicznego
i obowiàzujàce w tym zakresie przepisy innych paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Rozdzia∏ 5
Wymagania weterynaryjne dla niejadalnych
produktów pochodzenia zwierz´cego oraz ubocznych
produktów zwierz´cych umieszczanych na rynku,
wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 25. Dopuszcza si´ umieszczenie na rynku, wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego, o których mowa w art. 22 ust. 1, je˝eli przy ich wytworzeniu
zosta∏y spe∏nione wymagania weterynaryjne okreÊlone dla danego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej, której przedmiotem sà te produkty.
Art. 26. 1. Wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku, wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierz´cych
okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej ustanawiajàce
przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych
pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku, wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierz´cych oraz ich unieszkodliwiania, a tak˝e sposób wykorzystywania tych produktów, w zakresie, w jakim przepisy, o których mowa w ust. 1, przewidujà takà mo˝liwoÊç, majàc na uwadze ochron´
zdrowia zwierzàt.
3. G∏ówny Lekarz Weterynarii niezw∏ocznie informuje Komisj´ Europejskà o wydaniu przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 2.
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Rozdzia∏ 6

Wymagania weterynaryjne dla przemieszczania
koniowatych
Art. 27. 1. Koniowate mogà byç przemieszczane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, je˝eli:
1) sà zidentyfikowane zgodnie z odr´bnymi przepisami;
2) zosta∏y zbadane klinicznie przez urz´dowego lekarza weterynarii nie póêniej ni˝ na 48 godzin przed
za∏adunkiem i podczas tego badania nie wykazywa∏y klinicznych objawów chorób;
3) nie mia∏y kontaktu z koniowatymi chorymi na chorob´ zakaênà zwierzàt w okresie 15 dni poprzedzajàcych dzieƒ badania, o którym mowa w pkt 2;
4) pochodzà z gospodarstw, które ze wzgl´dów zdrowotnych nie sà obj´te ograniczeniami, o których
mowa w ust. 3 i 4;
5) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite lub
poddane ubojowi zgodnie z programami zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, realizowanymi
w regionie lub paƒstwie pochodzenia zwierzàt;
6) zosta∏y spe∏nione inne wymagania zdrowotne dla
zwierzàt okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 pkt 1, przy przemieszczaniu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych z innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
2. W przypadku zarejestrowanych koniowatych
wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje si´ wy∏àcznie do koniowatych przeznaczonych do handlu.
3. Je˝eli nie wszystkie znajdujàce si´ w gospodarstwie zwierz´ta z gatunków wra˝liwych na danà chorob´ zakaênà by∏y zabite lub poddane ubojowi
w zwiàzku z zastosowaniem Êrodków, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, koniowate nie mogà opuÊciç tego gospodarstwa w celu ich przemieszczenia:
1) przez co najmniej:
a) 6 miesi´cy od dnia kontaktu ze zwierz´ciem
chorym na zaraz´ stadniczà lub zaka˝onym tà
chorobà — w przypadku koniowatych podejrzanych o zaka˝enie tà chorobà lub podejrzanych
o t´ chorob´, z tym ˝e dla ogiera okres ten liczy
si´ do czasu jego wykastrowania,
b) 6 miesi´cy od dnia, w którym koniowate chore
na nosacizn´ lub wirusowe zapalenie mózgu
i rdzenia kr´gowego koni lub zaka˝one tymi
chorobami zosta∏y zabite lub poddane ubojowi,
c) 6 miesi´cy w przypadku p´cherzykowego zapalenia jamy ustnej,
d) 1 miesiàc w przypadku wÊcieklizny,
e) 15 dni w przypadku wàglika;
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2) do dnia, w którym, po zabiciu lub poddaniu ubojowi zwierzàt chorych na niedokrwistoÊç zakaênà koni lub zaka˝onych tà chorobà, pozosta∏e koniowate wykaza∏y ujemnà reakcj´ na dwa testy Cogginsa wykonane w trzymiesi´cznych odst´pach.

2) liczb´ zwierzàt oraz ich numery identyfikacyjne lub
numery ich dokumentów identyfikacyjnych;

4. Je˝eli znajdujàce si´ w gospodarstwie zwierz´ta
z gatunków wra˝liwych na danà chorob´ zakaênà zosta∏y zabite lub poddane ubojowi w zwiàzku z zastosowaniem Êrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 5, koniowate nie powinny opuszczaç tego gospodarstwa
w celu ich przemieszczenia przed up∏ywem 30 dni od
dnia, w którym zwierz´ta zosta∏y zabite lub poddane
ubojowi, a obiekty znajdujàce si´ w gospodarstwie
poddane odka˝aniu, z tym ˝e w przypadku wàglika
okres ten wynosi 15 dni.

3. W pozwoleniu G∏ówny Lekarz Weterynarii okreÊla:

5. G∏ówny Lekarz Weterynarii mo˝e, w drodze decyzji, pozwoliç na przemieszczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej koniowatych, o których mowa
w ust. 3 i 4, na zawody sportowe lub wyÊcigi konne,
mimo niezachowania terminów okreÊlonych w tych
przepisach, powiadamiajàc niezw∏ocznie Komisj´ Europejskà o wydaniu takiego pozwolenia. Do wniosków
o wydanie pozwolenia przepisy art. 13 ust. 6—8 stosuje si´ odpowiednio.
6. Spe∏nianie wymagaƒ weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, jest potwierdzane w Êwiadectwie zdrowia wystawionym przez urz´dowego lekarza weterynarii paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej wysy∏ajàcego zwierz´ta. Do Êwiadectwa zdrowia przepisy art. 20 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.
7. W przypadku zarejestrowanych koniowatych
potwierdza si´ wy∏àcznie wymagania weterynaryjne,
o których mowa w ust. 1 pkt 2—5 oraz ust. 3 i 4, w informacji o stanie zdrowia wystawionej przez urz´dowego lekarza weterynarii paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej wysy∏ajàcego te zwierz´ta, do∏àczonej do dokumentów identyfikacyjnych tych zwierzàt.
Do informacji o stanie zdrowia przepisy art. 20 ust. 2
i 3 stosuje si´ odpowiednio.
8. Spe∏nienie wymagania, o którym mowa w ust. 1
pkt 3, potwierdza si´ w szczególnoÊci na podstawie
oÊwiadczenia posiadacza zwierz´cia.
9. Koniowate przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
do innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej powinny byç przemieszczane tak szybko, jak to mo˝liwe.
Art. 28. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii mo˝e, w drodze decyzji, pozwoliç na przemieszczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych, o których
mowa w art. 27 ust. 3 i 4, przeznaczonych do uboju,
mimo niezachowania terminów okreÊlonych w tych
przepisach.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1) okreÊlenie paƒstwa pochodzenia zwierzàt;

3) okreÊlenie rzeêni, w której zwierz´ta zostanà poddane ubojowi.

1) liczb´ zwierzàt oraz ich numery identyfikacyjne lub
numery ich dokumentów identyfikacyjnych;
2) rzeêni´, w której zwierz´ta zostanà poddane ubojowi.
4. W przypadku udzielenia pozwolenia:
1) koniowate powinny byç oznakowane specjalnymi
znakami wskazujàcymi na ich przeznaczenie do
uboju, okreÊlonymi w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 14 ust. 5;
2) Êwiadectwo zdrowia zwierzàt obj´tych pozwoleniem powinno zawieraç numer i dat´ wydania pozwolenia;
3) koniowate powinny byç dostarczone bezpoÊrednio
do rzeêni i poddane ubojowi w terminie 5 dni od
dnia dostarczenia.
5. Po dokonaniu uboju koniowatych, o których mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni, w której je poddano ubojowi, spisuje numery identyfikacyjne tych
zwierzàt lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych i na wniosek w∏aÊciwych organów miejsca wysy∏ki przesy∏a te numery jako potwierdzenie uboju
zwierzàt.
Art. 29. 1. Koniowate mogà byç przemieszczane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli sà spe∏nione wymagania, o których mowa w art. 27 ust. 1, 3, 4,
6—8, oraz wymagania zdrowotne dla zwierzàt okreÊlone przy przemieszczaniu koniowatych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej.
2. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, w drodze
decyzji, pozwoliç na przemieszczenie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych, o których mowa w art. 27 ust. 3 i 4, mimo niezachowania terminów
okreÊlonych w tych przepisach:
1) na zawody sportowe lub wyÊcigi konne;
2) przeznaczonych do uboju.
3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1) okreÊlenie miejsca pochodzenia zwierzàt;
2) liczb´ zwierzàt oraz ich numery identyfikacyjne lub
numery ich dokumentów identyfikacyjnych;
3) okreÊlenie miejsca i terminu zawodów sportowych
lub wyÊcigów konnych albo okreÊlenie rzeêni,
w której zwierz´ta zostanà poddane ubojowi.
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4. W pozwoleniu powiatowy lekarz weterynarii
okreÊla:
1) liczb´ zwierzàt oraz ich numery identyfikacyjne lub
numery ich dokumentów identyfikacyjnych;
2) rzeêni´, w której zwierz´ta zostanà poddane ubojowi — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
5. W przypadku udzielenia pozwolenia, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2:
1) koniowate powinny byç oznakowane specjalnymi
znakami wskazujàcymi na ich przeznaczenie do
uboju okreÊlonymi w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 14 ust. 5;
2) Êwiadectwo zdrowia zwierzàt obj´tych pozwoleniem powinno zawieraç numer i dat´ wydania pozwolenia;
3) koniowate powinny byç dostarczone bezpoÊrednio
do rzeêni i poddane ubojowi w terminie 5 dni od
dnia ich dostarczenia.
6. Po dokonaniu uboju koniowatych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni, w której poddano je ubojowi, spisuje numery identyfikacyjne tych zwierzàt lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych.
Art. 30. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne, w tym
wymagania zdrowotne dla zwierzàt, przy przemieszczaniu koniowatych, bioràc pod uwag´ ich
przeznaczenie oraz majàc na uwadze ochron´
zdrowia publicznego i obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowiadaç Êwiadectwa zdrowia koniowatych, sposób
ich wystawiania, a tak˝e wzory tych Êwiadectw,
z uwzgl´dnieniem gatunku, przeznaczenia lub pochodzenia tych zwierzàt, majàc na wzgl´dzie zapewnienie ujednolicenia wzoru tych Êwiadectw
z wzorami obowiàzujàcymi w pozosta∏ych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej;
3) szczegó∏owe warunki i sposób sporzàdzania informacji o stanie zdrowia zarejestrowanych koniowatych oraz wzór tego dokumentu, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zabezpieczenia tego dokumentu
przed podrobieniem, przerobieniem lub sfa∏szowaniem.
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2) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite zgodnie z programami zwalczania chorób zakaênych
tych zwierzàt;
3) pochodzà z gospodarstw, które ze wzgl´dów zdrowotnych nie sà obj´te ograniczeniami, oraz nie
mia∏y kontaktu ze zwierz´tami pochodzàcymi z gospodarstw, które ze wzgl´dów zdrowotnych by∏y
obj´te takimi ograniczeniami.
2. Produkty akwakultury umieszcza si´ na rynku,
je˝eli zosta∏y pozyskane od zwierzàt akwakultury spe∏niajàcych wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3, niewykazujàcych klinicznych objawów chorób
w dniu pozyskania.
Art. 32. 1. W przypadku gdy zwierz´ta akwakultury
lub produkty akwakultury sà umieszczane na rynku w:
1) strefie làdowej dla ryb znajdujàcej si´ na liÊcie
stref zatwierdzonych, og∏oszonej przez Komisj´
Europejskà, lub
2) strefie przybrze˝nej dla ryb znajdujàcej si´ na liÊcie
stref zatwierdzonych, og∏oszonej przez Komisj´
Europejskà, lub
3) strefie przybrze˝nej dla mi´czaków znajdujàcej si´
na liÊcie stref zatwierdzonych, og∏oszonej przez
Komisj´ Europejskà, lub
4) gospodarstwie po∏o˝onym w strefie innej ni˝ strefy, o których mowa w pkt 1—3, znajdujàcym si´ na
liÊcie gospodarstw zatwierdzonych, og∏oszonej
przez Komisj´ Europejskà
— powinny one spe∏niaç wymagania weterynaryjne
okreÊlone w art. 31, a ponadto powinny pochodziç ze
strefy lub gospodarstwa znajdujàcych si´ na liÊcie
og∏oszonej przez Komisj´ Europejskà.
2. Zwierz´ta akwakultury i produkty akwakultury,
z wyjàtkiem ryb tropikalnych utrzymywanych na sta∏e
w akwariach, pochodzàce ze strefy nieznajdujàcej si´
na liÊcie stref zatwierdzonych, og∏oszonej przez Komisj´ Europejskà, lub gospodarstwa nieznajdujàcego si´
na liÊcie gospodarstw zatwierdzonych, og∏oszonej
przez Komisj´ Europejskà, mogà byç umieszczane na
rynku w strefach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
lub w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
je˝eli:
1) sà z gatunków niewra˝liwych na choroby zakaêne
zwierzàt, ze wzgl´du na niewyst´powanie których
zatwierdzono t´ stref´ lub to gospodarstwo;
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2) pochodzà z gospodarstwa, w którym nie utrzymuje si´ ryb z gatunków wra˝liwych na choroby,
o których mowa w pkt 1;

Wymagania weterynaryjne dla umieszczania na rynku
zwierzàt akwakultury i produktów akwakultury

3) pochodzà z gospodarstwa, które nie ma po∏àczenia z ciekami wodnymi, wodami przybrze˝nymi
lub ujÊciami rzek;

Art. 31. 1. Zwierz´ta akwakultury umieszcza si´ na
rynku, je˝eli:

4) spe∏niajà wymagania weterynaryjne okreÊlone
w art. 31.

1) nie wykazujà klinicznych objawów chorób w dniu
za∏adunku;

3. Przesy∏ka zwierzàt akwakultury, z wyjàtkiem ryb
tropikalnych utrzymywanych na sta∏e w akwariach,
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i produktów akwakultury powinna byç zaopatrzona
w dokument przewozowy potwierdzajàcy, ˝e:
1) pochodzà one ze stref, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, lub z gospodarstwa, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4, oraz spe∏niajà wymagania okreÊlone w art. 31 — w przypadkach, o których mowa
w ust. 1;
2) zosta∏y spe∏nione wymagania weterynaryjne,
o których mowa w ust. 2, w przypadku zwierzàt
akwakultury i produktów akwakultury pochodzàcych ze strefy nieznajdujàcej si´ na liÊcie stref zatwierdzonych, og∏oszonej przez Komisj´ Europejskà, lub z gospodarstwa nieznajdujàcego si´ na liÊcie gospodarstw, og∏oszonej przez Komisj´ Europejskà.
4. Dokument przewozowy jest wystawiany w miejscu pochodzenia zwierzàt akwakultury lub produktów
akwakultury przez organ paƒstwa pochodzenia w∏aÊciwy w tym zakresie, a je˝eli zwierz´ta akwakultury
lub produkty akwakultury umieszczane na rynku pochodzà z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez
powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce ich pochodzenia.
5. Dokument przewozowy powinien byç:
1) wystawiony nie póêniej ni˝ na 48 godzin przed za∏adunkiem zwierzàt akwakultury lub produktów
akwakultury;
2) sporzàdzony co najmniej w jednym z j´zyków
urz´dowych paƒstwa przeznaczenia.
6. Dokument przewozowy jest wa˝ny przez 10 dni
od dnia jego wystawienia.
7. Przesy∏ka zwierzàt akwakultury i produktów
akwakultury powinna byç oznakowana w sposób
umo˝liwiajàcy ustalenie gospodarstwa pochodzenia
zwierzàt lub produktów b´dàcych przedmiotem tej
przesy∏ki.
Art. 33. 1. Za stref´ làdowà dla ryb uwa˝a si´:
1) ca∏kowity obszar zlewni cieków wodnych od ich
êróde∏ do ujÊcia lub wi´cej ni˝ jednego obszaru
zlewni, na którym ryby sà chowane lub hodowane, przetrzymywane lub po∏awiane, lub
2) cz´Êç obszaru zlewni od êróde∏ cieków wodnych
do miejsca zlokalizowania naturalnych lub sztucznych barier zapobiegajàcych w´drówce ryb.
2. Za stref´ przybrze˝nà dla ryb albo mi´czaków
uwa˝a si´:
1) cz´Êci wybrze˝a lub wód morskich, lub ujÊcie o dok∏adnym rozgraniczeniu geograficznym sk∏adajàce
si´ z jednolitego systemu hydrologicznego lub
grupy takich systemów, lub
2) cz´Êç wybrze˝a lub wód morskich, lub ujÊcie usytuowane pomi´dzy ujÊciami dwóch strumieni
wodnych, lub
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3) cz´Êç wybrze˝a lub wód morskich, lub ujÊcie, gdzie
jest po∏o˝one jedno lub wi´cej gospodarstw, je˝eli po obu stronach gospodarstwa lub gospodarstw
zosta∏a utworzona strefa buforowa, której obszar
jest ka˝dorazowo okreÊlany przez Komisj´ Europejskà.
Art. 34. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii opracowuje
program umo˝liwiajàcy uznanie:
1) stref, o których mowa w art. 33, za strefy zatwierdzone przez Komisj´ Europejskà, zwane dalej
„strefami zatwierdzonymi”, lub
2) gospodarstw po∏o˝onych w strefach niezatwierdzonych za gospodarstwa zatwierdzone przez Komisj´ Europejskà, zwane dalej „gospodarstwami
zatwierdzonymi”
— i umieszczenie ich na listach og∏aszanych przez
Komisj´ Europejskà.
2. G∏ówny Lekarz Weterynarii przedstawia program ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa
z wnioskiem o przed∏o˝enie tego programu Komisji
Europejskiej.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po przyj´ciu programu przez Komisj´ Europejskà, og∏asza ten
program, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
4. Zwierz´ta akwakultury i produkty akwakultury
umieszcza si´ na rynku w strefach i gospodarstwach
obj´tych programem, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi okreÊlonymi
w art. 32.
Art. 35. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii wyst´puje
do Komisji Europejskiej o uznanie strefy, o której mowa w art. 33, za stref´ zatwierdzonà, je˝eli sà spe∏nione wymagania okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 40 pkt 4.
2. Do wystàpienia w sprawie uznania strefy, o której mowa w art. 33, za stref´ zatwierdzonà do∏àcza si´:
1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ,
o których mowa w ust. 1;
2) krajowe regulacje prawne okreÊlajàce wymagania
weterynaryjne dla stref zatwierdzonych niezb´dne
do utrzymania ich statusu.
3. W strefie zatwierdzonej obowiàzujà nast´pujàce
wymagania weterynaryjne niezb´dne do utrzymania
jej statusu:
1) ryby lub mi´czaki wprowadzane do strefy zatwierdzonej powinny pochodziç z takiej samej strefy albo z gospodarstwa zatwierdzonego po∏o˝onego
w strefie niezatwierdzonej;
2) gospodarstwa podlegajà kontrolom stanu zdrowotnego zwierzàt;
3) badania laboratoryjne ryb lub mi´czaków pobranych podczas kontroli stanu zdrowotnego dajà
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wynik ujemny w zakresie obecnoÊci czynników
chorobotwórczych wywo∏ujàcych choroby, na które wra˝liwe sà ryby lub mi´czaki;

1) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ
niezb´dnych do uznania gospodarstwa po∏o˝onego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone;

4) posiadacze gospodarstw lub osoby umieszczajàce
ryby lub mi´czaki na terenie strefy prowadzà dokumentacj´ zawierajàcà informacje niezb´dne do
zapewnienia ciàg∏ej obserwacji stanu zdrowia tych
zwierzàt.

2) krajowe regulacje prawne okreÊlajàce wymagania
weterynaryjne dla gospodarstw zatwierdzonych
niezb´dne dla utrzymania ich statusu.

Art. 36. 1. Uznanie gospodarstwa po∏o˝onego
w strefie niezatwierdzonej za gospodarstwo zatwierdzone i umieszczenie go na liÊcie og∏aszanej przez Komisj´ Europejskà nast´puje, je˝eli sà spe∏nione wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne,
organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczajàce przed zagro˝eniem epizootycznym, epidemicznym lub zapewniajàce w∏aÊciwà jakoÊç produktów akwakultury, obejmujàce w szczególnoÊci wymagania dotyczàce:
1) stanu zdrowia zwierzàt akwakultury, w tym odnoszàce si´ do badaƒ potwierdzajàcych ten stan oraz
prób pobieranych do tych badaƒ, lub
2) obiektów budowlanych znajdujàcych si´ w gospodarstwie, w tym s∏u˝àcych do utrzymywania zwierzàt akwakultury, oraz uj´ç wody, lub
3) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji, lub
4) kontroli stanu zdrowotnego zwierzàt akwakultury
lub produktów akwakultury, lub
5) wyst´powania chorób zakaênych zwierzàt, na które sà wra˝liwe zwierz´ta akwakultury.
2. Wniosek o uznanie gospodarstwa po∏o˝onego
w strefie niezatwierdzonej za gospodarstwo zatwierdzone i umieszczenie go na liÊcie og∏aszanej przez Komisj´ Europejskà sk∏ada posiadacz gospodarstwa do
powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gospodarstwa.
3. Wniosek zawiera:
1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres posiadacza gospodarstwa;
2) okreÊlenie lokalizacji gospodarstwa;
3) okreÊlenie gatunków zwierzàt akwakultury utrzymywanych w gospodarstwie.
4. Je˝eli gospodarstwo spe∏nia wymagania weterynaryjne niezb´dne do uznania go za zatwierdzone
i umieszczenia na liÊcie og∏aszanej przez Komisj´ Europejskà, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje ten
wniosek, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 2 miesiàce od
dnia jego z∏o˝enia, G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii,
który niezw∏ocznie wyst´puje do Komisji Europejskiej
o uznanie gospodarstwa po∏o˝onego w strefie niezatwierdzonej za gospodarstwo zatwierdzone i umieszczenie go na liÊcie og∏aszanej przez Komisj´.
5. G∏ówny Lekarz Weterynarii do wystàpienia,
o którym mowa w ust. 4, do∏àcza:

6. Je˝eli gospodarstwo nie spe∏nia wymagaƒ weterynaryjnych niezb´dnych do uznania go za zatwierdzone i umieszczenia na liÊcie og∏aszanej przez Komisj´ Europejskà, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, odmawia przekazania wniosku o uznanie.
Art. 37. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
na wniosek G∏ównego Lekarza Weterynarii, w przypadku podejrzenia wystàpienia w strefie zatwierdzonej choroby zakaênej zwierzàt, ze wzgl´du na niewyst´powanie której uznano stref´ za zatwierdzonà,
w drodze rozporzàdzenia, zawiesza uznanie tej strefy
lub cz´Êci jej obszaru za zatwierdzone, majàc na uwadze ochron´ zdrowia zwierzàt.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, na wniosek G∏ównego Lekarza Weterynarii, w przypadku gdy
wyniki badaƒ laboratoryjnych potwierdzà wystàpienie
w strefie zatwierdzonej choroby, o której mowa
w ust. 1, w drodze rozporzàdzenia, cofa uznanie tej
strefy lub cz´Êci jej obszaru za zatwierdzone, majàc na
uwadze ochron´ zdrowia zwierzàt.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, na wniosek G∏ównego Lekarza Weterynarii, w drodze rozporzàdzenia, ponownie uznaje stref´ lub cz´Êç jej obszaru, o których mowa w ust. 2, za zatwierdzone, je˝eli
ognisko choroby zostanie zlikwidowane i sà spe∏nione
wymagania w zakresie ponownego uznania okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 40 pkt 7.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa informuje Komisj´ Europejskà i paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej o ka˝dym przypadku zawieszenia, cofni´cia i ponownego uznania strefy lub cz´Êci jej obszaru
za zatwierdzone.
Art. 38. 1. W przypadku podejrzenia wystàpienia
w gospodarstwie po∏o˝onym w strefie niezatwierdzonej, uznanym za gospodarstwo zatwierdzone, choroby
zakaênej zwierzàt, ze wzgl´du na niewyst´powanie
której uznano gospodarstwo za zatwierdzone, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, zawiesza jego uznanie.
2. Je˝eli wyniki badaƒ laboratoryjnych potwierdzà
wystàpienie w gospodarstwie po∏o˝onym w strefie
niezatwierdzonej, uznanym za gospodarstwo zatwierdzone, choroby, o której mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, cofa jego uznanie.
3. Powiatowy lekarz weterynarii, na wniosek posiadacza gospodarstwa, w drodze decyzji, ponownie
uznaje gospodarstwo, o którym mowa w ust. 2, za zatwierdzone, je˝eli ognisko choroby zostanie zlikwidowane i sà spe∏nione wymagania weterynaryjne niezb´dne do takiego uznania.
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4. Powiatowy lekarz weterynarii informuje o ka˝dym przypadku zawieszenia, cofni´cia lub ponownego uznania danego gospodarstwa za zatwierdzone
G∏ównego Lekarza Weterynarii, który informacj´ t´
przekazuje Komisji Europejskiej i paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej.
Art. 39. Zwierz´ta akwakultury umieszczane na
rynku powinny byç transportowane w mo˝liwie najkrótszym czasie w warunkach umo˝liwiajàcych zachowanie ich stanu zdrowotnego.
Art. 40. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne umieszczania na rynku zwierzàt akwakultury i produktów
akwakultury,
2) list´ chorób zakaênych zwierzàt akwakultury, w tym
list´ chorób, ze wzgl´du na niewyst´powanie których nast´puje uznanie stref okreÊlonych w art. 33
za zatwierdzone i gospodarstw po∏o˝onych w strefach niezatwierdzonych za zatwierdzone,
3) wzory dokumentu przewozowego, o którym mowa
w art. 32 ust. 3, w zale˝noÊci od rodzaju strefy i gospodarstwa, a tak˝e sposób oznakowania, o którym mowa w art. 32 ust. 7,
4) wymagania niezb´dne do uznania strefy okreÊlonej w art. 33 za stref´ zatwierdzonà,
5) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne niezb´dne do uznania gospodarstwa po∏o˝onego w strefie
niezatwierdzonej za zatwierdzone,
6) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne niezb´dne do utrzymania statusu strefy zatwierdzonej
i gospodarstw zatwierdzonych,
7) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne zawieszania, cofania i ponownego uznawania gospodarstwa po∏o˝onego w strefie niezatwierdzonej za zatwierdzone,
8) szczegó∏owe warunki transportowania zwierzàt
akwakultury umieszczanych na rynku,
9) szczegó∏owe wymagania, jakim powinien odpowiadaç program, o którym mowa w art. 34 ust. 1
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podlegajàce obowiàzkowi zwalczania albo rejestracji
na obszarze ca∏ego kraju lub jego cz´Êci, majàc na
wzgl´dzie rozwój sytuacji epizootycznej i epidemicznej, jak równie˝ ochron´ zdrowia publicznego i zdrowia zwierzàt oraz mi´dzynarodowe wymagania sanitarno-weterynaryjne obowiàzujàce w zakresie obrotu
zwierz´tami i produktami.
Art. 42. 1. W przypadku podejrzenia wystàpienia
choroby zakaênej zwierzàt, a w szczególnoÊci poronienia u byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierzàt, zmian o charakterze krost, p´cherzy,
nad˝erek lub wybroczyn na skórze i b∏onach Êluzowych zwierzàt kopytnych, znacznej liczby nag∏ych
padni´ç, posiadacz zwierz´cia jest obowiàzany do:
1) niezw∏ocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbli˝szego podmiotu
Êwiadczàcego us∏ugi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2) pozostawienia zwierzàt w miejscu ich przebywania
i niewprowadzania tam innych zwierzàt;
3) uniemo˝liwienia osobom postronnym dost´pu do
pomieszczeƒ lub miejsc, w których znajdujà si´
zwierz´ta podejrzane o zaka˝enie lub chorob´, lub
zw∏oki zwierz´ce;
4) wstrzymania si´ od wywo˝enia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególnoÊci mi´sa, zw∏ok
zwierz´cych, Êrodków ˝ywienia zwierzàt, wody,
Êció∏ki, nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawo˝eniu i innych przedmiotów znajdujàcych si´ w miejscu, w którym wystàpi∏a choroba;
5) udost´pnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej
zwierzàt i zw∏ok zwierz´cych do badaƒ i zabiegów
weterynaryjnych, a tak˝e udzielania pomocy przy
ich wykonywaniu;
6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz
osobom dzia∏ajàcym w imieniu tych organów wyjaÊnieƒ i podawania informacji, które mogà mieç
znaczenie dla wykrycia choroby i êróde∏ zaka˝enia
lub zapobiegania jej szerzeniu.

— majàc na uwadze ochron´ zdrowia publicznego
i zdrowia zwierzàt akwakultury oraz zapewnienie jakoÊci zdrowotnej produktów akwakultury.

2. W przypadku powzi´cia informacji wskazujàcych na mo˝liwoÊç wystàpienia choroby zakaênej
zwierzàt przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie:

Rozdzia∏ 8

1) pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania lub obrotu niejadalnymi produktami pochodzenia zwierz´cego oraz dzia∏alnoÊç nadzorowanà w zakresie
okreÊlonym w art. 4 ust. 3,

Zasady zwalczania chorób zakaênych zwierzàt
Art. 41. 1. Obowiàzkowi zwalczania podlegajà choroby zakaêne zwierzàt wymienione w za∏àczniku nr 2.
2. Obowiàzkowi rejestracji podlegajà choroby zakaêne zwierzàt wymienione w za∏àczniku nr 3.

2) produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego
— przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ wymienione w za∏àcznikach nr 2 lub 3 choroby zakaêne zwierzàt

3. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy równie˝ osób majàcych kontakt ze zwierz´tami
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w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bowych
lub zawodowych, przy czym lekarz weterynarii wezwany do zwierz´cia w przypadku podejrzenia wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania informuje posiadacza zwierz´cia
o obowiàzkach okreÊlonych w ust. 1 i nadzoruje ich
wykonanie do czasu przybycia powiatowego lekarza
weterynarii lub osoby przez niego upowa˝nionej.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezw∏ocznie
informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
5. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi z zakresu medycyny
weterynaryjnej niezw∏ocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej, je˝eli na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podejrzewa wystàpienie choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania.
6. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub
ust. 2—5, podejmuje niezw∏ocznie czynnoÊci w celu
wykrycia lub wykluczenia choroby zakaênej zwierzàt
podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania, a w szczególnoÊci:
1) sporzàdza spis wszystkich zwierzàt;
2) przeprowadza dochodzenie epizootyczne;
3) przeprowadza badanie kliniczne zwierzàt;
4) pobiera i wysy∏a próbki do badaƒ laboratoryjnych.
7. Dochodzenie epizootyczne, o którym mowa
w ust. 6 pkt 2, obejmuje co najmniej:
1) ustalenie okresu, w którym choroba zakaêna zwierzàt mog∏a rozwijaç si´ w gospodarstwie przed podejrzeniem lub stwierdzeniem jej wystàpienia;
2) ustalenie êród∏a pochodzenia choroby zakaênej
zwierzàt wraz z ustaleniem innych gospodarstw,
w których zwierz´ta z gatunków wra˝liwych mog∏y
zostaç zaka˝one z tego êród∏a;

Poz. 625

w pkt 1—15 za∏àcznika nr 2 oraz o czynnoÊciach podj´tych w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby.
10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby zakaênej zwierzàt lub jej stwierdzenia powiatowy
lekarz weterynarii stosuje Êrodki przewidziane dla
zwalczania danej choroby.
Art. 43. 1. Zakazuje si´ wykonywania szczepieƒ
przeciwko:
1) chorobom zakaênym zwierzàt wymienionym w za∏àczniku nr 4;
2) zakaênej martwicy uk∏adu krwiotocznego ryb ∏ososiowatych (IHN), zakaênej anemii ∏ososi (ISA), wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) — w strefach zatwierdzonych i w gospodarstwach zatwierdzonych oraz w strefach i gospodarstwach obj´tych programem, o którym mowa w art. 34 ust. 1.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy stosowania szczepionek przeciwko pryszczycy w innym
celu ni˝ wytworzenie aktywnej odpornoÊci u zwierzàt
z gatunków wra˝liwych, szczególnie do celów badaƒ
laboratoryjnych, naukowych lub badania szczepionek,
które mo˝na wykonywaç po uprzednim powiadomieniu G∏ównego Lekarza Weterynarii.
3. Dopuszcza si´ przy zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt wykonywanie szczepieƒ przeciwko chorobom zakaênym zwierzàt wymienionym w za∏àczniku
nr 4 oraz przeciwko zakaênej anemii ∏ososia (ISA) po
powiadomieniu Komisji Europejskiej lub za jej zgodà.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ wymienione w za∏àczniku nr 4 choroby zakaêne zwierzàt, przeciwko którym nie wykonuje si´ szczepieƒ, majàc na
wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego i zdrowia
zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym zakresie przepisy
Unii Europejskiej.
Art. 44. 1. W celu zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, mo˝e:

3) ustalenie dróg przemieszczania si´ wektorów:
a) do gospodarstwa, w którym wystàpi∏o podejrzenie choroby zakaênej zwierzàt,

1) nakazaç odosobnienie, strze˝enie lub obserwacj´
zwierzàt chorych lub zaka˝onych albo podejrzanych o zaka˝enie lub o chorob´;

b) z gospodarstwa, w którym wystàpi∏o podejrzenie choroby zakaênej zwierzàt — w okresie,
o którym mowa w pkt 1.

2) wyznaczyç okreÊlone miejsce jako ognisko choroby;

8. Powiatowy lekarz weterynarii natychmiast informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, w tym w formie elektronicznej, o podejrzeniu lub wystàpieniu choroby zakaênej zwierzàt wymienionej w pkt 1—15 za∏àcznika nr 2 oraz o czynnoÊciach podj´tych w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby.
9. Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje natychmiast G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii, w tym
w formie elektronicznej, informacje o podejrzeniu lub
wystàpieniu choroby zakaênej zwierzàt wymienionej

3) zakazaç wydawania Êwiadectw zdrowia, dokumentów handlowych lub przewozowych;
4) nakazaç zabicie lub ubój zwierzàt chorych lub zaka˝onych, podejrzanych o zaka˝enie lub o chorob´
albo zwierzàt z gatunków wra˝liwych na danà chorob´ zakaênà zwierzàt;
5) nakazaç oczyszczenie i odka˝enie miejsc oraz Êrodków transportu, a tak˝e odka˝enie, zniszczenie lub
usuni´cie w sposób wykluczajàcy niebezpieczeƒstwo szerzenia si´ choroby zakaênej zwierzàt Êrod-
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ków ˝ywienia zwierzàt, Êció∏ki, nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawo˝eniu, oraz przedmiotów, z którymi mia∏y kontakt
zwierz´ta chore, zaka˝one lub podejrzane o zaka˝enie lub o chorob´;
6) zakazaç osobom, które by∏y lub mog∏y byç w kontakcie ze zwierz´tami chorymi, zaka˝onymi lub podejrzanymi o zaka˝enie lub o chorob´, czasowego
opuszczania ogniska choroby;

Poz. 625

2) wprowadziç czasowe ograniczenia w przemieszczaniu si´ osób lub pojazdów;
3) czasowo zakazaç organizowania:
a) widowisk, zgromadzeƒ, pochodów lub nakazaç
czasowe zawieszenie okreÊlonej dzia∏alnoÊci,
b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierzàt, polowaƒ i od∏owów zwierzàt ∏ownych;

7) nakazaç odka˝anie rzeczy osób, które mia∏y lub
mog∏y mieç kontakt ze zwierz´tami chorymi, zaka˝onymi lub podejrzanymi o zaka˝enie lub o chorob´;

4) ograniczyç obrót albo zakazaç obrotu zwierz´tami,
zw∏okami zwierz´cymi, produktami, surowcami
i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami,
które mogà spowodowaç szerzenie si´ choroby
zakaênej zwierzàt;

8) zakazaç karmienia zwierzàt okreÊlonymi Êrodkami
˝ywienia zwierzàt lub pojenia z okreÊlonych zbiorników i uj´ç wody;

5) nakazaç zaopatrywanie zwierzàt lub produktów
w Êwiadectwa zdrowia wystawiane przez urz´dowego lekarza weterynarii;

9) zakazaç w ognisku choroby wprowadzania, przeprowadzania i wyprowadzania zwierzàt lub sprowadzania i wywo˝enia produktów, zw∏ok zwierz´cych i Êrodków ˝ywienia zwierzàt;

6) nakazaç przeprowadzenie zabiegów na zwierz´tach, w tym szczepieƒ;

10) nakazaç:
a) badanie kliniczne zwierzàt z pobraniem próbek
do badaƒ laboratoryjnych,
b) przeprowadzenie sekcji zw∏ok zwierz´cych z pobraniem próbek do badaƒ laboratoryjnych,
c) wykonywanie okreÊlonych zabiegów na zwierz´tach, w tym przeprowadzanie szczepieƒ;
11) zakazaç u˝ywania zwierzàt w celu rozmna˝ania;
12) okreÊlaç sposób post´powania ze zwierz´tami
chorymi, zaka˝onymi lub podejrzanymi o zaka˝enie lub o chorob´, zw∏okami zwierz´cymi, produktami oraz Êrodkami ˝ywienia zwierzàt zaka˝onymi
lub podejrzanymi o zaka˝enie;
13) nakazaç podmiotom zajmujàcym si´ ubojem zwierzàt przeprowadzenie uboju z okreÊleniem jego
warunków;
14) nakazaç podmiotom zajmujàcym si´ przewozem
zwierzàt lub zw∏ok zwierz´cych przewiezienie ich
do wskazanych miejsc;
15) nakazaç podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji produktów zastosowanie
okreÊlonej technologii.
2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
Art. 45. 1. W przypadku zagro˝enia wystàpienia
lub wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze rozporzàdzenia — aktu prawa miejscowego, mo˝e:
1) okreÊliç obszar, na którym wyst´puje choroba zakaêna lub zagro˝enie wystàpienia choroby zakaênej, jako obszar zapowietrzony lub zagro˝ony oraz
sposób oznakowania tych obszarów;

7) nakazaç oczyszczanie, odka˝anie, deratyzacj´ i dezynsekcj´ miejsc przebywania zwierzàt lub miejsc
przechowywania i przetwarzania zw∏ok zwierz´cych, produktów, Êrodków ˝ywienia zwierzàt,
a tak˝e oczyszczanie i odka˝anie Êrodków transportu;
8) nakazaç odstrza∏ sanitarny zwierzàt na okreÊlonym
obszarze;
9) nakazaç podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji produktów zastosowanie
okreÊlonej technologii.
2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
dotyczyç obszaru tylko jednego powiatu.
3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w ˝ycie z dniem podania do wiadomoÊci publicznej
w sposób zwyczajowo przyj´ty na danym terenie.
4. Powiatowy lekarz weterynarii uchyla wydane
rozporzàdzenie niezw∏ocznie po ustaniu zagro˝enia
wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej
obowiàzkowi zwalczania lub jej likwidacji.
Art. 46. 1. W przypadku zagro˝enia wystàpienia
lub wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania i potrzeby zarzàdzenia
Êrodków, o których mowa w art. 45 ust. 1, na obszarze
przekraczajàcym obszar jednego powiatu w∏aÊciwy
powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym natychmiast w∏aÊciwego wojewódzkiego lekarza weterynarii.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:
1) okreÊlenie choroby zakaênej zwierzàt;
2) okreÊlenie obszaru zagro˝onego wystàpieniem lub
obszaru wyst´powania choroby zakaênej zwierzàt;
3) uzasadnienie podj´cia Êrodków.
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3. Wojewoda w przypadku, o którym mowa w ust. 1,
na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, w drodze rozporzàdzenia:
1) okreÊla obszar, na którym wyst´puje choroba zakaêna lub zagro˝enie wystàpienia choroby zakaênej, jako obszar zapowietrzony, zagro˝ony lub buforowy
oraz sposób oznakowania tych obszarów lub
2) wprowadza czasowe ograniczenia w przemieszczaniu si´ osób lub pojazdów, lub
3) czasowo zakazuje organizowania:
a) widowisk, zgromadzeƒ, pochodów lub nakazuje
czasowe zawieszenie okreÊlonej dzia∏alnoÊci,
lub
b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierzàt, polowaƒ i od∏owów zwierzàt ∏ownych, lub
4) ogranicza obrót albo zakazuje obrotu zwierz´tami,
zw∏okami zwierz´cymi, produktami, surowcami
i produktami rolnymi oraz innymi przedmiotami,
które mogà spowodowaç szerzenie si´ choroby
zakaênej, lub
5) nakazuje zaopatrywanie zwierzàt lub produktów
w Êwiadectwa zdrowia wystawiane przez urz´dowego lekarza weterynarii, lub
6) nakazuje przeprowadzenie zabiegów na zwierz´tach, w tym szczepieƒ, lub
7) nakazuje oczyszczanie, odka˝anie, deratyzacj´ i dezynsekcj´ miejsc przebywania zwierzàt lub miejsc
przechowywania i przetwarzania zw∏ok zwierz´cych, produktów, Êrodków ˝ywienia zwierzàt,
a tak˝e oczyszczanie i odka˝anie Êrodków transportu, lub
8) nakazuje odstrza∏ sanitarny zwierzàt na okreÊlonym obszarze, lub
9) nakazuje podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji produktów zastosowanie
okreÊlonej technologii.
4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3, wchodzi w ˝ycie z dniem podania do wiadomoÊci publicznej
w sposób zwyczajowo przyj´ty na danym terenie.
5. Wojewoda uchyla wydane rozporzàdzenie na
wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.
Art. 47. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w przypadku wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt
lub bezpoÊredniego zagro˝enia jej wystàpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci,
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zarzàdziç Êrodki okreÊlone w art. 46 ust. 3, wprowadziç podzia∏ kraju na
strefy obj´te ograniczeniami i wolne od choroby, a ponadto mo˝e nakazaç przeprowadzenie powszechnych
badaƒ, leczenia i innych zabiegów na zwierz´tach
z gatunków wra˝liwych, majàc na wzgl´dzie zapobie˝enie niekontrolowanemu szerzeniu si´ choroby zakaênej zwierzàt.

Poz. 625

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób i warunki wprowadzania czasowych zakazów opuszczania
ogniska choroby oraz czasowych ograniczeƒ w ruchu
osobowym lub pojazdów, majàc na wzgl´dzie zapobie˝enie niekontrolowanemu szerzeniu si´ chorób zakaênych zwierzàt oraz zminimalizowanie ucià˝liwoÊci
wprowadzonych ograniczeƒ.
Art. 48. 1. Je˝eli okreÊlony obszar zapowietrzony
lub zagro˝ony wykracza poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej, wojewódzki lekarz weterynarii informuje
o tym G∏ównego Lekarza Weterynarii, który informacj´ t´ przekazuje w∏aÊciwym organom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstw trzecich w celu
podj´cia wspó∏pracy w zakresie zwalczania choroby
zakaênej zwierzàt.
2. W przypadku podejrzenia wystàpienia lub wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania w paƒstwie trzecim graniczàcym
z Rzeczàpospolità Polskà i mo˝liwoÊci jej przeniesienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w∏aÊciwy
miejscowo organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wojewoda, po uzgodnieniu z G∏ównym Lekarzem Weterynarii, podejmuje dzia∏ania, w tym wydaje decyzje lub
rozporzàdzenia — akty prawa miejscowego, przewidziane odpowiednio w art. 44, 45 i 46 ust. 3.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w przypadku wystàpienia choroby zakaênej na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, zakazaç wprowadzania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego, które mogà przenosiç t´ chorob´,
z ca∏ego terytorium tego paƒstwa lub jego cz´Êci, majàc na uwadze ochron´ zdrowia publicznego i ochron´
zdrowia zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym zakresie
przepisy Unii Europejskiej.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa o wprowadzonym zakazie niezw∏ocznie informuje inne paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej oraz Komisj´ Europejskà, podajàc uzasadnienie jego wprowadzenia.
5. Zakaz obowiàzuje do czasu wydania przez Komisj´ Europejskà decyzji w sprawie zakazu handlu produktami pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego.
Art. 49. 1. Za byd∏o, Êwinie, owce, kozy, konie, kury (Gallus domesticus), kaczki (Anas platyrhynchos,
Cairina moschata), g´si (Anser anser, Anser Cygnoides) i indyki (Meleagris gallopavo) zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierz´ta pad∏e w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi zwalczania przys∏uguje odszkodowanie ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa.
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2. Odszkodowanie przys∏uguje w wysokoÊci wartoÊci rynkowej zwierz´cia.
3. WartoÊç rynkowà zwierz´cia okreÊla si´ na podstawie Êredniej z 3 kwot oszacowania przyj´tych przez
powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z listy prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii.
4. W przypadku zwierz´cia poddanego ubojowi,
którego mi´so jest zdatne do spo˝ycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza si´ o kwoty uzyskane ze
sprzeda˝y mi´sa i ubocznych produktów zwierz´cych
pozyskanych od tego zwierz´cia.
5. Odszkodowanie ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
przys∏uguje równie˝ za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi zwalczania
produkty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego, Êrodki ˝ywienia
zwierzàt oraz sprz´t, które nie mogà byç poddane odka˝aniu.
6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 5, przys∏uguje w wysokoÊci wartoÊci rynkowej zniszczonych
produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego, Êrodków ˝ywienia
zwierzàt oraz sprz´tu, okreÊlonej na podstawie Êredniej z 3 kwot oszacowania przyj´tych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z listy prowadzonej przez powiatowego lekarza
weterynarii.
7. Odszkodowania, o których mowa w ust. 1 i 5, nie
przys∏ugujà:
1) je˝eli posiadacz zwierz´cia nie zastosowa∏ si´ do
obowiàzków okreÊlonych w przepisach o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt lub obowiàzków
okreÊlonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 lub w art. 43
ust. 1, lub obowiàzków na∏o˝onych na podstawie
art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3 oraz art. 47
ust. 1;
2) je˝eli posiadacz wprowadzi∏ do swojego gospodarstwa zwierz´:
a) o którym wiedzia∏, ˝e jest chore, zaka˝one lub
podejrzane o zaka˝enie lub chorob´,
b) nieoznakowane lub bez paszportu zwierz´cia,
je˝eli sà one wymagane przepisami o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt,
c) z naruszeniem przepisów obowiàzujàcych w tym
zakresie;
3) za zwierz´ta, o których mowa w ust. 1, oraz produkty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierz´cego, Êrodki ˝ywienia zwierzàt i sprz´t, o których mowa w ust. 5:
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a) stanowiàce w∏asnoÊç podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie:
— okreÊlonym w art. 1 pkt 1 lit. a—c lub art. 4
ust. 3,
— obrotu produktami lub Êrodkami ˝ywienia
zwierzàt,
— uboju zwierzàt lub produkcji mi´sa w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego,
b) przywiezione lub umieszczone na rynku z naruszeniem przepisów obowiàzujàcych w tym zakresie.
8. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana
przez powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna. Posiadacz zwierz´cia niezadowolony z tej decyzji
mo˝e, w terminie miesiàca od dnia jej dor´czenia,
wnieÊç powództwo do sàdu rejonowego.
9. Osobom, którym nie przys∏uguje odszkodowanie, a które przyczyni∏y si´ do szybkiej likwidacji choroby zakaênej, wojewódzki lekarz weterynarii, na
wniosek powiatowego lekarza weterynarii, mo˝e przyznaç nagrod´ ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
10. Wyp∏acone odszkodowania, o których mowa
w ust. 1, nie podlegajà zaj´ciu na pokrycie nale˝noÊci
publicznych, je˝eli zostanà wykorzystane na odtworzenie wczeÊniej posiadanego stanu zwierzàt.
11. Podmiotowi, który poniós∏ koszty zwiàzane
z zabiciem lub ubojem zwierzàt, transportowaniem
zwierzàt lub zw∏ok zwierz´cych albo unieszkodliwieniem zw∏ok zwierz´cych, wykonujàc nakazy, o których
mowa w ust. 1 i 5, przys∏uguje ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa zwrot faktycznie poniesionych wydatków.
12. Powiatowy lekarz weterynarii powo∏uje i odwo∏uje rzeczoznawców, o których mowa w ust. 3 i 6.
13. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb powo∏ywania i odwo∏ywania rzeczoznawców,
2) ich kwalifikacje,
3) wysokoÊç wynagrodzenia przys∏ugujàcego rzeczoznawcom,
4) szczegó∏owy tryb i sposób szacowania zwierzàt
oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego, Êrodków ˝ywienia zwierzàt oraz sprz´tu
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie rzetelnego ich
szacowania.
Art. 50. 1. Posiadaczowi zwierz´cia, który dope∏ni∏
obowiàzku zg∏oszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1,
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przys∏uguje ze Êrodków bud˝etu paƒstwa zapomoga
za zwierz´, które pad∏o, zanim organ Inspekcji Weterynaryjnej otrzyma∏ informacj´ o zg∏oszeniu, je˝eli
stwierdzi∏, ˝e zwierz´ pad∏o z powodu zachorowania
na chorob´ zakaênà zwierzàt podlegajàcà obowiàzkowi zwalczania.
2. WysokoÊç zapomogi stanowi 2/3 wartoÊci rynkowej zwierz´cia okreÊlonej zgodnie z art. 49.
3. Do ustalania zapomogi, w tym do szacowania
zwierzàt, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 49.
Art. 51. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzà system gromadzenia i przekazywania informacji
dotyczàcych wyst´powania chorób zakaênych zwierzàt, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2.
2. Podmioty Êwiadczàce us∏ugi, o których mowa
w art. 8 ust. 2, przekazujà powiatowemu lekarzowi weterynarii:
1) informacj´ o podejrzeniu wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej notyfikacji w Unii Europejskiej natychmiast po powzi´ciu takiego podejrzenia;
2) comiesi´czne informacje o chorobach zakaênych
zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi rejestracji.
3. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi ksi´gi
zawierajàce informacje o chorobach podlegajàcych:
1) obowiàzkowi zwalczania;
2) obowiàzkowi rejestracji;
3) notyfikacji w Unii Europejskiej.
4. Powiatowi lekarze weterynarii przekazujà wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii informacje o chorobach zakaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi
zwalczania i notyfikacji w Unii Europejskiej oraz comiesi´cznà informacj´ o chorobach zakaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi rejestracji.
5. Informacje o podejrzeniu lub wystàpieniu choroby wymienionej w pkt 1—15 za∏àcznika nr 2 powiatowy lekarz weterynarii niezw∏ocznie przekazuje sàsiednim powiatowym lekarzom weterynarii.
6. Do podmiotów prowadzàcych laboratoria wykonujàce badania w zakresie chorób, o których mowa
w ust. 3, przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
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2) powiadamia Komisj´ Europejskà oraz inne paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej w przypadku
chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych notyfikacji w Unii Europejskiej.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych
notyfikacji w Unii Europejskiej, zakres, terminy
i sposób przekazywania informacji o tych chorobach przez podmioty prowadzàce laboratoria wykonujàce badania w zakresie chorób, o których
mowa w ust. 3, powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz zakres, terminy i sposób dokonywania przez G∏ównego Lekarza Weterynarii
powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2,
majàc na wzgl´dzie potrzeb´ ujednolicenia sposobu powiadamiania o wystàpieniu tych chorób
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej;
2) zakres, terminy i sposób przekazywania informacji
o wyst´powaniu chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi zwalczania i rejestracji,
wzory ksiàg, o których mowa w ust. 3, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczàcych wyst´powania chorób zakaênych, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2.
Art. 52. 1. Choroby lub zaka˝enia, które mogà byç
przenoszone ze zwierz´cia na cz∏owieka w sposób naturalny, zwane dalej „zoonozami”, lub bakterie, wirusy lub paso˝yty mogàce wywo∏ywaç zoonozy, zwane
dalej „czynnikami zoonotycznymi”, podlegajà obowiàzkowi rejestracji.
2. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie
produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego sà
obowiàzane do przechowywania wyników badaƒ dotyczàcych zoonoz podlegajàcych obowiàzkowi rejestracji.
3. Podmioty prowadzàce laboratoria wykonujàce
badania w zakresie zoonoz i czynników zoonotycznych
podlegajàcych obowiàzkowi rejestracji sà obowiàzane
do informowania powiatowego lekarza weterynarii
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobrania próby do
badaƒ o ka˝dym przypadku wykrycia takiego czynnika
zoonotycznego.

7. Wojewódzcy lekarze weterynarii przekazujà informacje, o których mowa w ust. 4 i 6, G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii, który:

4. Powiatowi i wojewódzcy lekarze weterynarii powiadamiajà G∏ównego Lekarza Weterynarii o ka˝dym
przypadku stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego podlegajàcego obowiàzkowi rejestracji.

1) informuje, wykonujàc postanowienia konwencji
i umów mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stronà, w∏aÊciwe organizacje mi´dzynarodowe o wyst´powaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych
obowiàzkowi zwalczania;

5. G∏ówny Lekarz Weterynarii gromadzi informacje
dotyczàce czynników zoonotycznych, których obecnoÊç zosta∏a potwierdzona w wyniku badaƒ laboratoryjnych, i informuje inne paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej za poÊrednictwem Komisji Europejskiej
o klinicznych przypadkach zoonoz.
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6. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji
Europejskiej:
1) roczny raport o êród∏ach zaka˝eƒ zoonotycznych
zarejestrowanych w kraju w poprzednim roku oraz
o rozwoju sytuacji w tym zakresie w terminie do
dnia 31 maja ka˝dego roku;
2) dodatkowe informacje dotyczàce zaka˝eƒ zoonotycznych, na jej wniosek.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
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4) okreÊlenie struktury i organizacji zespo∏ów kryzysowych powiatowego lekarza weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii i G∏ównego Lekarza
Weterynarii;
5) okreÊlenie zadaƒ dotyczàcych zwalczania choroby
zakaênej zwierzàt oraz organów, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów odpowiedzialnych
za realizacj´ tych zadaƒ;
6) plany szkoleƒ pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz innych jednostek i podmiotów, o których
mowa w pkt 5;

1) zoonozy oraz czynniki zoonotyczne podlegajàce
obowiàzkowi rejestracji,

7) opis sposobu i zakresu opracowania oraz przekazywania informacji.

2) procedury monitorowania wyst´powania salmonelloz oraz sposoby post´powania w przypadku
ich wystàpienia

3. Organy administracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego, podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania lub obrotu niejadalnymi produktami pochodzenia zwierz´cego, ubocznymi produktami zwierz´cymi, produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego oraz
podmioty dysponujàce Êrodkami materia∏owymi
i technicznymi, których udzia∏ jest niezb´dny przy
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, wspó∏pracujà
z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowaniu i realizacji planów gotowoÊci.

— kierujàc si´ potrzebà ochrony zdrowia publicznego
oraz majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 53. 1. Posiadacz zwierzàt gospodarskich jest
obowiàzany do prowadzenia ewidencji leczenia zwierzàt.
2. Lekarze weterynarii sà obowiàzani do prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych
oraz stosowanych produktów leczniczych.
3. Lekarz weterynarii leczàcy zwierz´ta dokonuje
wpisów w ewidencji leczenia zwierzàt.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres i sposób prowadzenia ewidencji, a tak˝e
tryb dokonywania wpisów w tej ewidencji przez
lekarzy weterynarii leczàcych zwierz´ta,
2) zakres i sposób prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej
— majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie
przepisy Unii Europejskiej, a tak˝e zapewnienie mo˝liwoÊci ustalenia przebiegu leczenia zwierz´cia i zastosowanych u zwierz´cia produktów leczniczych.
Art. 54. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii i G∏ówny Lekarz Weterynarii, w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, przygotowujà i aktualizujà plany gotowoÊci zwalczania poszczególnych
chorób zakaênych zwierzàt.
2. Plany gotowoÊci zawierajà w szczególnoÊci:
1) wykaz aktów prawnych dotyczàcych zwalczania
choroby zakaênej zwierzàt;
2) opis choroby zakaênej zwierzàt;
3) okreÊlenie sposobu i êróde∏ finansowania zwalczania choroby zakaênej zwierzàt;

4. Realizacja zadaƒ wynikajàcych z planów gotowoÊci przez podmioty wymienione w ust. 3 jest finansowana ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
5. Dzia∏ania w zakresie sporzàdzania, aktualizacji
i realizacji planów gotowoÊci powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii i G∏ówny Lekarz
Weterynarii wykonujà odpowiednio przy pomocy powiatowego, wojewódzkiego i krajowego zespo∏u kryzysowego.
6. W sk∏ad zespo∏ów kryzysowych wchodzà pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz przedstawiciele organów administracji rzàdowej, jednostek samorzàdu terytorialnego i podmiotów, których udzia∏ jest
niezb´dny w zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt.
7. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 6, sà
wyznaczani przez organy administracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego oraz podmioty, których udzia∏ jest niezb´dny w zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, na wniosek odpowiednio powiatowego
lekarza weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii lub G∏ównego Lekarza Weterynarii.
8. Obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjno-prawnà
i technicznà zespo∏ów, o których mowa w ust. 6, zapewnia odpowiednio powiatowy lekarz weterynarii,
wojewódzki lekarz weterynarii i G∏ówny Lekarz Weterynarii.
9. G∏ówny Lekarz Weterynarii przedstawia do zatwierdzenia Komisji Europejskiej krajowe plany gotowoÊci zwalczania chorób zakaênych zwierzàt.
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10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i warunki wspó∏pracy organów administracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego oraz podmiotów, o których mowa w ust. 6, w tworzeniu planów
gotowoÊci i realizacji dzia∏aƒ wynikajàcych z tych planów oraz ich udzia∏u w zespo∏ach kryzysowych, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie skutecznego zwalczania
chorób zakaênych zwierzàt.
11. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz chorób zakaênych zwierzàt, dla których sporzàdza si´ plany gotowoÊci,
2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinien odpowiadaç plan gotowoÊci
— kierujàc si´ potrzebà szybkiego i skutecznego likwidowania ognisk chorób zakaênych zwierzàt oraz
stopniem zaraêliwoÊci poszczególnych chorób zakaênych zwierzàt.
Art. 55. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii wspó∏pracuje z ekspertami Komisji Europejskiej przy przeprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontroli koniecznych dla zapewnienia jednolitego stosowania przepisów Unii Europejskiej dotyczàcych zwalczania poszczególnych chorób zakaênych zwierzàt.
2. Kontrole przeprowadza si´, wizytujàc gospodarstwa, w celu sprawdzenia, czy organy Inspekcji Weterynaryjnej nadzorujà przestrzeganie przepisów Unii
Europejskiej dotyczàcych zwalczania poszczególnych
chorób zakaênych zwierzàt.
3. G∏ówny Lekarz Weterynarii udziela ekspertom
Komisji Europejskiej merytorycznej pomocy w wykonywaniu obowiàzków zwiàzanych z kontrolami.
Art. 56. 1. Psy powy˝ej 3 miesiàca ˝ycia na obszarze ca∏ego kraju oraz lisy wolno ˝yjàce na obszarach
okreÊlonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa podlegajà obowiàzkowemu ochronnemu
szczepieniu przeciwko wÊciekliênie.
2. Posiadacze psów sà obowiàzani doprowadziç
psy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepieƒ w terminie 30 dni od dnia
ukoƒczenia przez psa 3 miesiàca ˝ycia, a nast´pnie nie
rzadziej ni˝ co 12 miesi´cy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Powiatowy lekarz weterynarii og∏asza, w sposób
zwyczajowo przyj´ty na danym terenie, wykaz punktów szczepieƒ.
4. Psy poddane szczepieniu podlegajà wpisowi do
rejestru prowadzonego przez urz´dowego lekarza weterynarii dokonujàcego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje si´ zaÊwiadczenie.
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5. Szczepienia lisów wolno ˝yjàcych przeciwko
wÊciekliênie przeprowadza wojewódzki lekarz weterynarii.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, majàc na
wzgl´dzie zmniejszenie ryzyka wystàpienia niektórych
chorób zakaênych zwierzàt na okreÊlonej cz´Êci terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporzàdzenia:
1) okreÊli:
a) szczegó∏owe warunki i sposób przeprowadzania ochronnych szczepieƒ lisów wolno ˝yjàcych
przeciwko wÊciekliênie, a w szczególnoÊci obszary, na których przeprowadza si´ szczepienia,
rodzaj szczepionki i sposób jej podania,
b) wzór i szczegó∏owy sposób prowadzenia rejestru oraz wzór zaÊwiadczenia, o których mowa
w ust. 4;
2) mo˝e wprowadziç obowiàzek ochronnego szczepienia kotów przeciwko wÊciekliênie.
7. W przypadku wprowadzenia obowiàzku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.
Art. 57. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii opracowuje
programy zwalczania chorób zakaênych zwierzàt okreÊlonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
2. Program zwalczania chorób zakaênych zwierzàt
zawiera w szczególnoÊci:
1) opis sytuacji epizootycznej w zakresie danej choroby;
2) analiz´ szacunkowych kosztów oraz przewidywanych korzyÊci wynikajàcych z wprowadzenia programu;
3) prawdopodobny czas trwania programu oraz okreÊlenie celu, który ma zostaç osiàgni´ty do dnia jego zakoƒczenia;
4) okreÊlenie obszaru, na którym b´dzie obowiàzywa∏ program;
5) okreÊlenie statusu epizootycznego gospodarstw
oraz obszarów obj´tych programem, a tak˝e celów, które majà zostaç osiàgni´te z uwagi na ka˝dy status, warunki obowiàzujàce w odniesieniu do
przemieszczania zwierzàt pomi´dzy gospodarstwami oraz obszarami o ró˝nym statusie epizootycznym, oraz okreÊlenie skutków utraty statusu epizootycznego;
6) opis dzia∏aƒ, które b´dà stosowane w przypadku
wystàpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby
zakaênej zwierzàt.
3. Rada Ministrów mo˝e wprowadziç, w drodze
rozporzàdzenia, program, o którym mowa w ust. 2, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci,
majàc na wzgl´dzie wymagania weterynaryjne dla
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handlu zwierz´tami i produktami pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego.
4. Realizacja programu, o którym mowa w ust. 3,
jest finansowana ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
5. W przypadku programu zwalczania chorób zakaênych zwierzàt wspó∏finansowanego ze Êrodków
pochodzàcych z Unii Europejskiej oprócz wymagaƒ,
o których mowa w ust. 2, program powinien spe∏niaç
wymagania okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej.
6. Rada Ministrów przyjmuje program, o którym
mowa w ust. 5, w drodze uchwa∏y, a nast´pnie G∏ówny Lekarz Weterynarii wyst´puje z wnioskiem do Komisji Europejskiej o jego zatwierdzenie.
7. Rada Ministrów wprowadza program, o którym
mowa w ust. 5, w drodze rozporzàdzenia, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci, po jego
zatwierdzeniu przez Komisj´ Europejskà, majàc na
wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego, popraw´ sytuacji epizootycznej kraju oraz obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
8. G∏ówny Lekarz Weterynarii nadzoruje realizacj´
programu zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,
a w przypadku programu wspó∏finansowanego ze
Êrodków Unii Europejskiej, informuje Komisj´ Europejskà o post´pach w jego realizacji zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w Unii Europejskiej.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, choroby zakaêne zwierzàt,
dla których opracowuje si´ programy zwalczania, majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego, popraw´ sytuacji epizootycznej kraju oraz obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.
Art. 58. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu
oceny stanu epizootycznego oraz zapewnienia zdrowia publicznego i zdrowia zwierzàt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci prowadzà badania kontrolne zaka˝eƒ zwierzàt.
2. W przypadku badaƒ kontrolnych zaka˝eƒ zwierzàt w kierunku bonamiozy i marteliozy badania prowadzone sà na koszt posiadacza zwierzàt, z wyjàtkiem
badaƒ prowadzonych w strefie przybrze˝nej.
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ku kontroli, stosuje Êrodki wymienione w art. 42 ust. 6
i 7 oraz art. 44, w tym wydaje decyzje, powiadamiajàc
o tym natychmiast powiatowego lekarza weterynarii,
z którym wspó∏pracuje przy zwalczaniu choroby zakaênej zwierzàt, oraz wojewódzkiego lekarza weterynarii.
Art. 60. G∏ówny Lekarz Weterynarii wyst´puje do
Komisji Europejskiej z wnioskiem o uznanie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu po∏o˝onego na tym terytorium za urz´dowo wolne od danej
choroby zakaênej zwierzàt, je˝eli sà spe∏nione wymagania w tym zakresie okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 61 pkt 1 lit. h.
Art. 61. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy sposób i tryb zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, podlegajàcych obowiàzkowi
zwalczania, a w szczególnoÊci:
a) sposób i tryb post´powania przy podejrzeniu
choroby,
b) sposób i tryb post´powania przy stwierdzaniu
choroby,
c) rodzaj próbek pobieranych do badaƒ diagnostycznych oraz sposób ich pobierania i wysy∏ania,
d) Êrodki, o których mowa w art. 44 ust. 1, art. 45
ust. 1 i art. 46 ust. 3, stosowane przy zwalczaniu
chorób, w tym szczegó∏owy sposób i warunki
okreÊlania ogniska choroby, obszaru zapowietrzonego, zagro˝onego i buforowego,
e) procedury czyszczenia, odka˝ania, dezynsekcji
oraz deratyzacji,
f) sposób i tryb post´powania przy wygaszaniu
ogniska choroby,
g) warunki i sposób ponownego umieszczania
zwierzàt w gospodarstwach,
h) wymagania niezb´dne do uznania terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu po∏o˝onego na tym terytorium za urz´dowo wolne od
danej choroby zakaênej zwierzàt oraz szczegó∏owy tryb tego uznawania,
i) sposób prowadzenia dokumentacji zwiàzanej ze
zwalczaniem choroby,

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

j) warunki i sposób wprowadzania szczepieƒ,
o których mowa w art. 43 ust. 3, w zale˝noÊci od
rodzaju choroby zakaênej zwierzàt

1) rodzaj jednostek chorobowych, sposób prowadzenia kontroli oraz zakres badaƒ, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie bezpieczeƒstwa sanitarnego kraju;

— majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego
i zdrowia zwierzàt;

2) wysokoÊç op∏at za wykonywanie badaƒ, o których
mowa w ust. 2, majàc na wzgl´dzie koszty ponoszone przez Inspekcj´ Weterynaryjnà na te badania.

2) szczegó∏owy tryb i sposób zg∏aszania wniosku,
o którym mowa w art. 60, oraz dokumentacj´ do
niego do∏àczonà, majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

Art. 59. Graniczny lekarz weterynarii, w przypadku
zagro˝enia przeniesienia z zagranicy lub za granic´
choroby zakaênej zwierzàt, podejrzenia lub wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt w granicznym posterun-

Art. 62. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogo-
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wego, Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz jednostki samorzàdu terytorialnego wspó∏pracujà przy zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt.
2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki i formy wspó∏pracy, o której mowa w ust. 1,
majàc na wzgl´dzie zapewnienie skutecznego zwalczania chorób zakaênych zwierzàt.
Rozdzia∏ 9
Zasady stosowania substancji o dzia∏aniu
hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym
Art. 63. Zabrania si´:
1) umieszczania na rynku, w celu podawania zwierz´tom, substancji o dzia∏aniu tyreostatycznym oraz
stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów;
2) umieszczania na rynku, w celu podawania zwierz´tom, z których lub od których sà pozyskiwane produkty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierz´cego, substancji
o dzia∏aniu beta-agonistycznym oraz oestradiolu 17β i jego pochodnych estropodobnych.
Art. 64. 1. Zabrania si´ podawania zwierz´tom gospodarskim, zwierz´tom dzikim utrzymywanym przez
cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie oraz zwierz´tom
akwakultury:
1) substancji o dzia∏aniu tyreostatycznym;
2) stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów;
3) substancji o dzia∏aniu beta-agonistycznym;
4) oestradiolu 17β i jego pochodnych estropodobnych;
5) substancji o dzia∏aniu estrogennym innych ni˝
oestradiol 17β i jego pochodne estropodobne oraz
o dzia∏aniu androgennym lub gestagennym.
2. Zabrania si´:
1) utrzymywania w gospodarstwie zwierzàt akwakultury, w których organizmie znajdujà si´ lub u których
wykryto substancje wymienione w ust. 1, z wy∏àczeniem przypadków, gdy stwierdzono, ˝e substancje
te podawano zgodnie z art. 65, 67 lub 69;
2) umieszczania na rynku lub uboju zwierzàt gospodarskich lub zwierzàt dzikich utrzymywanych
przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie, w których organizmach znajdujà si´ lub u których wykryto substancje wymienione w ust. 1, z wy∏àczeniem przypadków, gdy stwierdzono, ˝e substancje
te podawano zgodnie z art. 65, 67 lub 69.
3. Zabrania si´ umieszczania na rynku przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi zwierzàt akwakultury,
którym by∏y podawane substancje wymienione
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w ust. 1, oraz przetworzonych produktów pochodzàcych od tych zwierzàt.
4. Zabrania si´ umieszczania na rynku i przetwarzania mi´sa zwierzàt, o których mowa w ust. 2.
Art. 65. 1. Zakazy, o których mowa w art. 63 i 64,
nie dotyczà podawania w celach leczniczych:
1) testosteronu i progesteronu oraz ich pochodnych,
∏atwo uwalniajàcych w miejscu ich podawania
zwiàzki macierzyste w wyniku procesu hydrolizy,
zachodzàcego po ich wch∏oni´ciu, zidentyfikowanym zwierz´tom gospodarskim i zwierz´tom dzikim utrzymywanym przez cz∏owieka jak zwierz´ta
gospodarskie;
2) produktów leczniczych weterynaryjnych z zawartoÊcià:
a) trenbolonów alilu, podawanych doustnie, lub
substancji o dzia∏aniu beta-agonistycznym
zidentyfikowanym koniowatym lub zidentyfikowanym zwierz´tom domowym, w rozumieniu
przepisów Unii Europejskiej w sprawie wymogów dotyczàcych zdrowia zwierzàt, stosowanych do przemieszczania zwierzàt domowych
o charakterze niehandlowym, je˝eli sà one stosowane zgodnie ze wskazaniami producenta,
b) substancji majàcych dzia∏anie beta-agonistyczne, w postaci zastrzyków, w celu przyspieszenia
porodu u krów.
2. Produkty lecznicze weterynaryjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosowane w celach leczniczych powinny spe∏niaç wymagania dla dopuszczenia ich do
obrotu okreÊlone w przepisach Prawa farmaceutycznego i mogà byç podawane wy∏àcznie przez lekarza
weterynarii w postaci zastrzyku lub w postaci spirali
dopochwowych — w przypadku leczenia dysfunkcji
hormonów p∏ciowych.
Art. 66. Zabrania si´ posiadaczom zwierzàt posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów
leczniczych weterynaryjnych zawierajàcych:
1) substancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym, które
mogà byç stosowane w celu przyspieszenia porodu;
2) oestradiol 17β lub jego pochodne estropodobne.
Art. 67. Zabrania si´ podawania w postaci zastrzyków substancji, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2
lit. b, zwierz´tom hodowlanym, w∏àcznie ze zwierz´tami reprodukcyjnymi, które nie b´dà dalej wykorzystywane do celów rozp∏odowych.
Art. 68. 1. Zakazy, o których mowa w art. 63 i art. 64
ust. 1, nie dotyczà podawania, w ramach czynnoÊci
zootechnicznych, zidentyfikowanym zwierz´tom gospodarskim lub zwierz´tom dzikim utrzymywanym
przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie produktów
leczniczych weterynaryjnych o dzia∏aniu estrogennym
innych ni˝ oestradiol 17β i jego pochodne estropodobne oraz o dzia∏aniu androgennym lub gestagennym.
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2. Dopuszcza si´ poddawanie ryb, w pierwszych
3 miesiàcach ˝ycia, zabiegom majàcym na celu zmian´
p∏ci, przy zastosowaniu produktów leczniczych weterynaryjnych o dzia∏aniu androgennym, których umieszczanie na rynku jest dopuszczone na podstawie przepisów Prawa farmaceutycznego.
3. Zabrania si´ wykonywania czynnoÊci zootechnicznych na zwierz´tach przeznaczonych do chowu
lub hodowli, w∏àcznie ze zwierz´tami reprodukcyjnymi, które nie b´dà dalej wykorzystywane do celów
rozp∏odowych.
Art. 69. Zakaz, o którym mowa w art. 64 ust. 1, nie
dotyczy leczenia prowadzonego przez lekarza weterynarii, polegajàcego na podawaniu zidentyfikowanym
zwierz´tom gospodarskim lub zwierz´tom dzikim
utrzymywanym przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierajàcych oestradiol 17β lub jego pochodne estropodobne w celu leczenia u byd∏a:
1) maceracji lub mumifikacji p∏odu;
2) ropomacicza (pyometritis).
Art. 70. Zabrania si´ podawania zwierz´tom gospodarskim lub zwierz´tom dzikim utrzymywanym
przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie:
1) substancji o dzia∏aniu hormonalnym:
a) dzia∏ajàcych jako osad,
b) o okresie karencji d∏u˝szym ni˝ 15 dni,
c) dla których nie istniejà odczynniki lub urzàdzenia, stosowane w technikach analitycznych,
umo˝liwiajàce wykrycie obecnoÊci pozosta∏oÊci
przekraczajàcych dopuszczalne poziomy;
2) produktów leczniczych weterynaryjnych zawierajàcych substancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym
o okresie karencji d∏u˝szym ni˝ 28 dni.
Art. 71. 1. Zezwala si´, w celu handlu, na:
1) umieszczanie na rynku zwierzàt do hodowli oraz
zwierzàt reprodukcyjnych, które nie b´dà dalej wykorzystywane do celów rozp∏odowych, je˝eli
w ostatnim czasie by∏y poddane czynnoÊciom
leczniczym, o których mowa w art. 65, 67 lub 69;
2) oznakowanie, zgodnie z przepisami o wymaganiach
weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego, mi´sa pochodzàcego ze zwierzàt, o których
mowa w pkt 1, je˝eli by∏y przestrzegane okresy karencji okreÊlone w przepisach Prawa farmaceutycznego, jako mi´sa przeznaczonego do handlu.
2. Handel koƒmi hodowlanymi, w∏àczajàc zarejestrowane koniowate, którym w celach okreÊlonych
w art. 65 by∏y podawane produkty lecznicze weterynaryjne, zawierajàce trembolony alilu lub substancje
o dzia∏aniu beta-agonistycznym, a w szczególnoÊci
koƒmi:
1) wyÊcigowymi,
2) bioràcymi udzia∏ w zawodach,
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3) cyrkowymi,
4) przeznaczonymi do badaƒ lub na wystawy
— jest dopuszczalny przed up∏ywem okresu karencji,
je˝eli zosta∏y zachowane warunki podawania tych
produktów, a rodzaj i data leczenia zosta∏y zapisane
w dokumentach identyfikacyjnych, w które zaopatrzono zwierz´ta.
3. Nie umieszcza si´ na rynku mi´sa lub innych
produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego, pochodzàcych ze
zwierzàt lub od zwierzàt, którym by∏y podawane substancje o dzia∏aniu estrogennym, androgennym lub
gestagennym, je˝eli przed dokonaniem uboju zwierz´cia nie by∏ przestrzegany okres karencji wymagany dla
wydalenia z jego organizmu produktów leczniczych
weterynaryjnych.
Art. 72. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzajà kontrole w celu ustalenia:
1) posiadania lub przechowywania przez posiadaczy
zwierzàt substancji, o których mowa w art. 63 i 64;
2) stosowania niezgodnie z przepisami substancji
o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym lub produktów leczniczych weterynaryjnych zawierajàcych takie substancje (nielegalne leczenie zwierzàt);
3) nieprzestrzegania okresów karencji, o których mowa w art. 70 pkt 1 lit. b i pkt 2;
4) nieprzestrzegania ograniczeƒ lub zakazów stosowania substancji, o których mowa w art. 65, 67
lub 69.
2. Je˝eli w wyniku kontroli zostanie stwierdzony
przypadek, o którym mowa w ust. 1, zwierz´ta obejmuje si´ dozorem urz´dowego lekarza weterynarii do
czasu zastosowania wobec osób odpowiedzialnych
Êrodków okreÊlonych w art. 79 ust. 2 pkt 1, ust. 3 oraz
w art. 80 i 82.
Art. 73. 1. Zabrania si´ przywozu:
1) zwierzàt gospodarskich, zwierzàt dzikich utrzymywanych przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie i zwierzàt akwakultury,
2) mi´sa i innych produktów pozyskanych ze zwierzàt
lub od zwierzàt, o których mowa w pkt 1
— z paƒstw trzecich, które dopuszczajà umieszczanie
na rynku, w celu podawania zwierz´tom stilbenów,
pochodnych stilbenów, ich soli i estrów lub substancji o dzia∏aniu tyreostatycznym.
2. Zabrania si´ przywozu z paƒstw trzecich znajdujàcych si´ na listach sporzàdzanych zgodnie z przepisami Unii Europejskiej:
1) zwierzàt gospodarskich, zwierzàt dzikich utrzymywanych przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodar-
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skie oraz zwierzàt akwakultury, którym by∏y podawane:
a) substancje o dzia∏aniu tyreostatycznym oraz
stilbeny, pochodne stilbenów, ich soli i estrów,
b) substancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym
oraz oestradiol 17β i jego pochodne estropodobne, z wy∏àczeniem przypadków, gdy substancje te by∏y podawane w sposób okreÊlony
w art. 65—67, 69 lub 71, a okresy karencji przewidziane w umowach mi´dzynarodowych by∏y
przestrzegane;
2) mi´sa i innych produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego, pozyskanych z lub od zwierzàt, których przywóz jest zakazany zgodnie z pkt 1.
Art. 74. Dopuszcza si´ przywóz z paƒstw trzecich
zwierzàt przeznaczonych do hodowli, zwierzàt reprodukcyjnych, które nie b´dà dalej wykorzystywane do
celów rozp∏odowych, lub mi´sa z nich pozyskanego,
je˝eli paƒstwa te zagwarantujà spe∏nienie wymagaƒ
co najmniej równowa˝nych do wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach art. 63—73.
Art. 75. 1. Zabrania si´ produkcji, marketingu oraz
umieszczania na rynku w celu stosowania u krów
mlecznych somatotropiny bydl´cej, a tak˝e jej podawania krowom mlecznym.
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3) dokonuje handlu lub umieszcza na rynku zwierz´ta, niejadalne produkty pochodzenia zwierz´cego
lub uboczne produkty zwierz´ce bez zachowania
lub z naruszeniem wymagaƒ weterynaryjnych
obowiàzujàcych w tym zakresie,
4) dokonuje przemieszczania koniowatych bez zachowania lub z naruszeniem wymagaƒ weterynaryjnych obowiàzujàcych w tym zakresie,
5) umieszcza zwierz´ta w gospodarstwie lub transportuje je bez zachowania lub z naruszeniem wymagaƒ weterynaryjnych obowiàzujàcych w tym
zakresie
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.
Art. 78. Kto:
1) wbrew zakazowi prowadzi szczepienia przeciwko
chorobom zakaênym zwierzàt lub wykonuje takie
szczepienia,
2) nie stosuje si´ do nakazów, zakazów lub ograniczeƒ wydanych w celu zwalczania choroby zakaênej, wymienionych w art. 44 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 9,
pkt 10 lit. c, pkt 12—14, art. 45 ust. 1 pkt 2—6 oraz
art. 46 ust. 3 pkt 2—6
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
Art. 79. 1. Kto:

2. Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie skupu lub produkcji substancji zawierajàcych somatotropin´ bydl´cà oraz przedsi´biorca umieszczajàcy na rynku takie substancje prowadzà rejestr zawierajàcy w szczególnoÊci dane dotyczàce:
1) iloÊci wyprodukowanej, nabytej, zbytej lub u˝ytej
na cele inne ni˝ umieszczanie na rynku substancji;
2) dane osób (imi´ i nazwisko), którym te substancje
zosta∏y zbyte lub od których zosta∏y nabyte.
Art. 76. Zakaz, o którym mowa w art. 75, nie dotyczy produkcji somatotropiny bydl´cej lub jej przywozu,
dokonywanych w celu jej wywozu do paƒstw trzecich.
Rozdzia∏ 10
Przepisy karne
Art. 77. Kto:
1) prowadzàc dzia∏alnoÊç nadzorowanà, nie spe∏nia
wymagaƒ weterynaryjnych przewidzianych dla
okreÊlonego rodzaju i zakresu tej dzia∏alnoÊci, powodujàc przez to zagro˝enie epizootyczne lub epidemiczne lub niew∏aÊciwà jakoÊç zdrowotnà produktów, albo prowadzi takà dzia∏alnoÊç bez stwierdzenia spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych,
2) dokonuje przywozu zwierzàt, niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego lub ubocznych produktów zwierz´cych wbrew zakazowi przywozu
lub bez zachowania, lub z naruszeniem wymagaƒ
weterynaryjnych obowiàzujàcych w tym zakresie,

1) umieszcza na rynku, w celu podawania zwierz´tom, substancje o dzia∏aniu tyreostatycznym oraz
stilbeny, pochodne stilbenów, ich sole i estry,
2) umieszcza na rynku, w celu podawania zwierz´tom, z których lub od których sà pozyskiwane
produkty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierz´cego, substancje
o dzia∏aniu beta-agonistycznym oraz oestradiol
17β i jego pochodne estropodobne
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
2. Kto wbrew zakazowi:
1) podaje zwierz´tom gospodarskim, zwierz´tom dzikim utrzymywanym przez cz∏owieka jak zwierz´ta
gospodarskie lub zwierz´tom akwakultury substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1,
2) utrzymuje w gospodarstwie zwierz´ta akwakultury, w których organizmie znajdujà si´ lub u których
wykryto substancje wymienione w art. 64 ust. 1,
3) umieszcza na rynku lub dokonuje uboju zwierzàt
gospodarskich lub zwierzàt dzikich utrzymywanych przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie,
w których organizmach znajdujà si´ lub u których
wykryto substancje wymienione w art. 64 ust. 1,
4) umieszcza na rynku przeznaczone do spo˝ycia
przez ludzi zwierz´ta akwakultury, którym by∏y po-
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dawane substancje wymienione w art. 64 ust. 1,
oraz przetworzone produkty pochodzàce od tych
zwierzàt,
5) umieszcza na rynku i przetwarza mi´so zwierzàt,
o których mowa w pkt 2 i 3
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
3. Kto podaje w celach leczniczych zwierz´tom gospodarskim lub zwierz´tom dzikim utrzymywanym
przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie substancje, o których mowa w art. 65, niezgodnie z przepisami tego artyku∏u
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
Art. 80. 1. Kto, b´dàc posiadaczem zwierzàt gospodarskich, posiada i przechowuje w gospodarstwie
produkty lecznicze weterynaryjne zawierajàce substancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym, które mogà
byç stosowane w celu przyspieszenia porodu, oraz zawierajàce oestradiol 17β lub jego pochodne estropodobne
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
2. Kto podaje w postaci zastrzyków substancje,
o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 lit. b, zwierz´tom
hodowlanym, w∏àcznie ze zwierz´tami reprodukcyjnymi, które nie b´dà dalej wykorzystywane do celów
rozp∏odowych
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
3. Kto wykonuje czynnoÊci zootechniczne na zwierz´tach przeznaczonych do chowu lub hodowli, w∏àcznie ze zwierz´tami reprodukcyjnymi, które nie b´dà
dalej wykorzystywane do celów rozp∏odowych
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
4. Kto podaje zwierz´tom gospodarskim lub zwierz´tom dzikim utrzymywanym przez cz∏owieka jak
zwierz´ta gospodarskie:
1) substancje o dzia∏aniu hormonalnym:
a) dzia∏ajàce jako osad,
b) o okresie karencji d∏u˝szym ni˝ 15 dni,
c) dla których nie istniejà odczynniki lub urzàdzenia stosowane w technikach analitycznych,
umo˝liwiajàce wykrycie obecnoÊci pozosta∏oÊci
przekraczajàcych dopuszczalne poziomy,
2) produkty lecznicze weterynaryjne zawierajàce substancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym o okresie
karencji d∏u˝szym ni˝ 28 dni
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
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5. Kto umieszcza na rynku mi´so lub inne produkty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu przepisów
o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego, niezgodnie z przepisami
art. 71 ust. 3
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
Art. 81. Kto wbrew zakazowi przywozi z paƒstw
trzecich zwierz´ta gospodarskie, zwierz´ta dzikie utrzymywane przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie
lub zwierz´ta akwakultury albo pochodzàce od takich
zwierzàt mi´so lub produkty pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
Art. 82. Kto stosuje niezgodnie z przepisami substancje o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym
i beta-agonistycznym lub produkty lecznicze weterynaryjne zawierajàce takie substancje
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
Art. 83. Kto produkuje, prowadzi marketing lub
umieszcza na rynku w celu stosowania u krów mlecznych somatotropin´ bydl´cà albo podaje somatotropin´ bydl´cà krowom mlecznym
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
Art. 84. W sprawach o przest´pstwo, o którym mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 80 ust. 1 i 2, ust. 4
pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 82, sàd orzeka Êrodek karny
w postaci przepadku substancji lub produktów.
Art. 85. 1. Kto:
1) prowadzàc dzia∏alnoÊç nadzorowanà, nie spe∏nia
wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych dla danego rodzaju i zakresu tej dzia∏alnoÊci albo prowadzi
takà dzia∏alnoÊç bez zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze jej rozpocz´cia,
2) wbrew obowiàzkowi nie zawiadamia w∏aÊciwych
organów lub innych podmiotów o podejrzeniu
wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt albo nie
przekazuje informacji wskazujàcych na mo˝liwoÊç
wystàpienia takiej choroby, albo nie stosuje si´ do
innych obowiàzków w razie podejrzenia wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt,
3) nie stosuje si´ do nakazów, zakazów lub ograniczeƒ, wydanych w celu zwalczania choroby zakaênej zwierzàt, wymienionych w art. 44 ust. 1 pkt 4,
5, 7, 8, pkt 10 lit. a i b, pkt 11, art. 45 ust. 1 pkt 7 i 8
oraz art. 46 ust. 3 pkt 7,
4) Êwiadczàc us∏ugi z zakresu medycyny weterynaryjnej:
a) nie wype∏nia obowiàzku informowania powiatowego lekarza weterynarii o chorobach zakaê-
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nych zwierzàt, podlegajàcych notyfikacji w Unii
Europejskiej lub obowiàzkowi rejestracji,
b) nie prowadzi lub prowadzi w sposób nieprawid∏owy dokumentacj´ lekarsko-weterynaryjnà,

Poz. 625

Art. 87. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533)
w art. 69 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) uchyla si´ ust. 3;

5) prowadzàc dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego, nie przechowuje wyników badaƒ dotyczàcych zoonoz podlegajàcych obowiàzkowi rejestracji,

2) w ust. 4 wyrazy „o której mowa w ust. 1 i 3” zast´puje si´ wyrazami „o której mowa w ust. 1”;

6) prowadzàc laboratorium wykonujàce badania
w zakresie zoonoz i czynników zoonotycznych, nie
informuje o przypadku wykrycia czynnika zoonotycznego,

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór dokumentacji
obrotu detalicznego produktami leczniczymi
weterynaryjnymi, majàc na wzgl´dzie zapewnienie ujednolicenia tej dokumentacji oraz
obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”.

7) b´dàc posiadaczem zwierzàt gospodarskich, nie
prowadzi lub prowadzi w sposób nieprawid∏owy
ewidencj´ leczenia zwierzàt,
8) uchyla si´ od obowiàzku ochronnego szczepienia
zwierz´cia przeciwko wÊciekliênie,
9) uchyla si´ od obowiàzków okreÊlonych w programie zwalczania chorób zakaênych zwierzàt wprowadzonym na podstawie art. 57 ust. 3 lub 7
— podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo
karze grzywny.
2. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia.
Rozdzia∏ 11
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 86. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 12 uchyla si´ ust. 3 i 3a;
2) w art. 24 ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Wykonywanie zarobkowego transportu drogowego zwierzàt lub transportu zwierzàt
zwiàzanego z prowadzeniem innej dzia∏alnoÊci gospodarczej mo˝e odbywaç si´ wy∏àcznie przy u˝yciu Êrodków transportu dopuszczonych do tego celu.”;
3) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju,
2) warunki wy∏adunku, przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania w celu dokonania uboju lub uÊmiercenia zwierzàt,
3) warunki i metody uboju i uÊmiercania zwierzàt stosownie do gatunku
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie humanitarnego traktowania zwierzàt podczas ich uboju
lub uÊmiercania.”.

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Art. 88. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165,
poz. 1590) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 10 ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2. Przywóz przesy∏ek zwierzàt jest dopuszczalny:
1) z paƒstw trzecich lub ich cz´Êci, które znajdujà si´ na listach og∏aszanych przez Komisj´ Europejskà — w przypadku zwierzàt, dla
których okreÊlono wymagania przywozowe
w przepisach Unii Europejskiej;
2) je˝eli zosta∏y spe∏nione wymagania okreÊlone w przepisach paƒstwa koƒcowego przeznaczenia, b´dàcego paƒstwem Unii Europejskiej — w przypadku zwierzàt, dla których nie okreÊlono wymagaƒ przywozowych w przepisach Unii Europejskiej.
3. Przywóz przesy∏ek produktów jest dopuszczalny:
1) ze znajdujàcych si´ na listach og∏aszanych
przez Komisj´ Europejskà:
a) paƒstw trzecich lub ich cz´Êci,
b) zak∏adów uprawnionych do wprowadzania produktów na terytorium Unii Europejskiej
— w przypadku produktów, dla których
okreÊlono wymagania przywozowe w przepisach Unii Europejskiej;
2) je˝eli zosta∏y spe∏nione wymagania okreÊlone w przepisach paƒstwa koƒcowego przeznaczenia b´dàcego paƒstwem Unii Europejskiej — w przypadku produktów, dla których nie okreÊlono wymagaƒ przywozowych w przepisach Unii Europejskiej.
4. Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 2
i ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy paƒstwem koƒcowego przeznaczenia przesy∏ki zwierzàt lub
produktów jest Rzeczpospolita Polska, okreÊlajà przepisy dotyczàce ochrony zdrowia zwierzàt i zwalczania chorób zakaênych zwierzàt
oraz przepisy dotyczàce wymagaƒ weteryna-
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ryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego.”;
2) w art. 44 w ust. 1 zdanie koƒcowe otrzymuje
brzmienie:
„— ponosi osoba odpowiedzialna za przesy∏k´.”.
Art. 89. 1. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowanà, której prowadzenie zgodnie z przepisami dotychczasowymi nie
wymaga∏o zg∏oszenia zamiaru jej podj´cia powiatowemu lekarzowi weterynarii, tracà prawo do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci, je˝eli w terminie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie dokonajà zg∏oszenia
zgodnie z jej przepisami.
2. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowanà, której prowadzenie
zgodnie z przepisami dotychczasowymi wymaga∏o
zg∏oszenia zamiaru jej podj´cia powiatowemu lekarzowi weterynarii, wpisane do rejestru powiatowego
lekarza weterynarii, prowadzonego na podstawie
przepisów dotychczasowych, zachowujà prawo do jej
prowadzenia.
3. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowanà, której prowadzenie
zgodnie z przepisami dotychczasowymi nie wymaga∏o stwierdzenia spe∏nienia warunków weterynaryjnych, a zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami
wydanymi na jej podstawie wymaga takiego stwierdzenia, w tym stwierdzenia spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych dla obiektów budowlanych lub miejsc
prowadzenia dzia∏alnoÊci nadzorowanej albo dla osób
wykonujàcych okreÊlone czynnoÊci w ramach tej dzia∏alnoÊci, tracà prawo do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci,
je˝eli w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy nie z∏o˝à wniosku o dokonanie takiego stwierdzenia zgodnie z jej przepisami.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 2, w zakresie
obj´tym decyzjami stwierdzajàcymi spe∏nienie warunków weterynaryjnych, wydanymi na podstawie przepisów dotychczasowych, oraz wpisami do rejestrów
powiatowych lekarzy weterynarii, prowadzonych na
podstawie przepisów dotychczasowych, a tak˝e obiekty budowlane, miejsca lub osoby wykonujàce okreÊlone czynnoÊci w ramach prowadzonej przez nie dzia∏alnoÊci nadzorowanej, uwa˝a si´ za zatwierdzone w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.
5. Podmiotom prowadzàcym w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowanà obejmujàcà
utrzymywanie byd∏a, owiec i kóz z zamiarem przeznaczania ich do handlu, które po dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy wystàpià o wystawienie Êwiadectwa zdrowia
zwierz´cia znajdujàcego si´ w posiadanym przez nich
stadzie lub gospodarstwie, powiatowy lekarz weterynarii wydaje z urz´du decyzj´ w sprawie uznania:

2) gospodarstwa b´dàcego w ich posiadaniu, w którym sà utrzymywane owce i kozy, za urz´dowo
wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy.
Art. 90. Do post´powaƒ w sprawach obj´tych
przepisami ustawy, wszcz´tych a niezakoƒczonych
przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie, stosuje si´ przepisy
niniejszej ustawy.
Art. 91. 1. Rejestry podmiotów, prowadzone przez
powiatowych lekarzy weterynarii na podstawie art. 5
ust. 3c i 3d 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 póên. zm.2)), stajà si´
rejestrami, o których mowa w art. 11.
2. Dane zawarte w wykazach podmiotów, prowadzonych przez G∏ównego Lekarza Weterynarii na podstawie
art. 5 ust. 3e i 3f ustawy wymienionej w ust. 1, wykorzystuje si´ do prowadzenia list, o których mowa w art. 12.
3. Dane zawarte w systemie gromadzenia i przekazywania informacji dotyczàcych chorób zakaênych
zwierzàt, o którym mowa w art. 20a ustawy wymienionej w ust. 1, wykorzystuje si´ do prowadzenia systemu, o którym mowa w art. 51.
4. Dokumentacj´ prowadzonà na podstawie przepisów dotychczasowych przechowuje si´ przez okres
5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
5. Plany gotowoÊci zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt, opracowane na podstawie dotychczasowych
przepisów, zachowujà wa˝noÊç.
Art. 92. 1. Âwiadectwa rejestracji wydane przed
dniem 1 paêdziernika 2002 r. dla Êrodków farmaceutycznych stosowanych wy∏àcznie dla zwierzàt, które
sta∏y si´ pozwoleniami w rozumieniu ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, zawierajàcych substancj´ czynnà lub substancje czynne, które
nie posiadajà ustalonych przynajmniej tymczasowych
Najwy˝szych Dopuszczalnych St´˝eƒ Pozosta∏oÊci
produktów leczniczych weterynaryjnych lub gdy zosta∏o uznane, ˝e okreÊlenie takich st´˝eƒ nie jest wymagane, z wy∏àczeniem immunologicznych produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych wy∏àcznie u zwierzàt, z których lub od których pozyskuje
si´ Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego, zachowujà wa˝noÊç do dnia 20 kwietnia 2004 r.
2. Podmiot odpowiedzialny, do dnia 30 kwietnia
2004 r., wycofuje na w∏asny koszt z obrotu i stosowania produkty lecznicze weterynaryjne zawierajàce substancj´ czynnà lub substancje czynne, o których mowa w ust. 1.
Art. 93. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 5 ust. 4 i 5, art. 8 ust. 4,
art. 20 ust. 4, art. 20a ust. 6, art. 21, art. 21a ust. 2,
———————
2)

1) stada b´dàcego w ich posiadaniu za urz´dowo
wolne od gruêlicy, urz´dowo wolne od brucelozy
lub wolne od brucelozy i urz´dowo wolne od enzootycznej bia∏aczki byd∏a;
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976,
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.
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art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 8 i 9 oraz art. 25a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 91 ust. 1 zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na postawie art. 10, art. 11 ust. 4,
art. 47 ust. 2, art. 49 ust. 13, art. 51 ust. 8, art. 52
ust. 7, art. 53 ust. 4, art. 54 ust. 10 i 11, art. 56 ust. 6,
art. 58 ust. 3 i art. 61.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy, o której mowa
w art. 86, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych.

Art. 94. Traci moc ustawa 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 póên. zm.3)).
Art. 95. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem art. 92, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
———————
3)

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 87, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976,
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.

Za∏àczniki do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (poz. 625)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH
1) Królestwo Belgii: province/provincie;

16) Republika Malty;

2) Republika Czeska: kraj;

17) Królestwo Niderlandów w Europie: rrv-kring;

3) Królestwo Danii: amt lub island;

18) Republika Austrii: Bezirk;

4) Republika Federalna Niemiec: Regierungsbezirk;

19) Rzeczpospolita Polska: powiat;

5) Republika Estonii: maakond;

20) Republika Portugalska:

6) Republika Grecka: νοµοζ;

a) làd sta∏y: distrito,

7) Królestwo Hiszpanii: provincia;

b) inne cz´Êci terytorium Portugalii: regiao autonomia;

8) Republika Francuska: departement;
9) Republika Irlandii: county;
10) Republika W∏oska: provincia;
11) Republika Cypru: ετταρχíα (district);
12) Republika ¸otwy: rajons;
13) Republika Litwy: apskritis;

21) Republika S∏owenii: območje;
22) Republika S∏owacka: kraj;
23) Republika Finlandii: lääni/län;
24) Królestwo Szwecji: län;
25) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej:

14) Wielkie Ksi´stwo Luksemburga;

a) Anglia, Walia i Pó∏nocna Irlandia: county,

15) Republika W´gier: megye;

b) Szkocja: district lub island area.

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ CHORÓB ZAKAèNYCH ZWIERZÑT PODLEGAJÑCYCH OBOWIÑZKOWI ZWALCZANIA
1) pryszczyca (Foot and mouth disease — FMD);
2) p´cherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular
stomatitis);

5) pomór ma∏ych prze˝uwaczy (Peste des petits ruminants — PPR);
6) zaraza p∏ucna byd∏a (Contagious bovine pleuropneumonia — CBPP);

3) choroba p´cherzykowa Êwiƒ (Swine vesicular disease — SVD);

7) choroba guzowatej skóry byd∏a (Lumpy skin disease — LSD);

4) ksi´gosusz (Rinderpest);

8) goràczka doliny Rift (Rift valley fever);
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9) choroba niebieskiego j´zyka (Bluetongue);
10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);
11) afrykaƒski pomór koni (African horse sickness);
12) afrykaƒski pomór Êwiƒ (African swine fever — ASF);
13) klasyczny pomór Êwiƒ (Clasical swine fever —
CSF, Hog cholera);
14) wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu
(Highly pathogenic avian influenza — HPAI d. Fowl
plague);
15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease — ND);
16) wÊcieklizna (Rabies);
17) wàglik (Anthrax);
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20) enzootyczna bia∏aczka byd∏a (Enzootic bovine leucosis — EBL);
21) gàbczasta encefalopatia byd∏a (Bovine spongiform encephalopathy — BSE);
22) zgnilec amerykaƒski pszczó∏ (American foulbrood);
23) trz´sawka owiec (Scrapie);
24) zakaêna martwica uk∏adu krwiotwórczego ryb ∏ososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis
— IHN);
25) zakaêna anemia ∏ososi (Infectious salmon anaemia
— ISA);

18) gruêlica byd∏a (Bovine tuberculosis);

26) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia — VHS);

19) bruceloza u byd∏a, kóz, owiec i Êwiƒ (B. abortus,
B. melitensis, B. ovis, B. suis);

27) krwotoczna choroba zwierzyny p∏owej (Epizootic
haemorrhagic disease of deer — EHD).

Za∏àcznik nr 3

WYKAZ CHORÓB ZAKAèNYCH ZWIERZÑT PODLEGAJÑCYCH OBOWIÑZKOWI REJESTRACJI
1) paratuberkuloza (Paratuberculosis);
2) listerioza (Listeriosis);

18) choroba Aujeszkyego u Êwiƒ (Aujeszky’s disease
in pigs);

4) tularemia (Tularaemia);

19) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia Êwiƒ d.
choroba cieszyƒska i talfaƒska (Porcine enteroviral
encephalomyelitis);

5) wirusowe zapalenia mózgu i rdzenia koni (Equine
encephalomyelitis);

20) zakaêna bezmlecznoÊç u owiec i kóz (Contagious
agalactia);

6) nosacizna (Glanders);

21) choroba maedi-visna (Maedi-visna disease);

7) niedokrwistoÊç zakaêna koni (Equine infectious
anaemia);

22) gruczolakowatoÊç p∏uc u owiec i kóz (Ovine pulmonary adenomatosis);

8) zakaêne zapalenie macicy u klaczy (Contagious
equine metritis);

23) wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine
arthritis/encephalitis — CAE);

9) wirusowe zapalenie t´tnic koni (Equine viral arteritis);

24) serowaciejàce zapalenie w´z∏ów ch∏onnych (Caseus lymphadenitis — CLA);

3) toksoplazmoza (Toxoplasmosis);

10) zaraza stadnicza (Dourine);
11) zakaêne zapalenie nosa i tchawicy/otr´t byd∏a (Infectious bovine rhinotracheitis/infetious pustular
vulvovaginitis IBR/IPV);
12) choroba m´twikowa byd∏a (Bovine genital campylobacterosis);
13) zaraza rz´sistkowa byd∏a (Trichomonosis);
14) goràczka Q (Q fever);
15) salmonelozy byd∏a i Êwiƒ (Salmonellosis of cattle
and pigs);
16) wirusowe zapalenie ˝o∏àdka i jelit Êwiƒ (Transmissible gastroenteritis — TGE);
17) w∏oÊnica (Trichinellosis);

25) salmonelozy drobiu (S. Gallinarum, S. Pullorum,
S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Arizonae)/Avian
salmonellosis (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Arizonae);
26) chlamydioza ptaków (Avian chlamydiosis);
27) zakaêne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba
Gumboro)/Infectious bursal disease (Gumboro disease);
28) choroba Mareka (Marek’s disease);
29) choroba Derzsy’ego (Derzsy’s disease);
30) mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis)/Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis);

Dziennik Ustaw Nr 69

— 4081 —

Poz. 625 i 626

31) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink viral enteritis);

36) bakteryjna choroba nerek ryb ∏ososiowatych (Renibacteriosis);

32) choroba Aleucka (Aleutian disease);

37) zgnilec europejski (European foulbrood);

33) myksomatoza (Myxomatosis);

38) waroza (Varroosis);

34) krwotoczna choroba królików (Rabbit haemorrhagic disease);

39) choroba roztoczowa (Acariosis of bees);

35) wiosenna wiremia karpi (Spring viraemia of carp);

41) martelioza.

40) bonamioza;

Za∏àcznik nr 4

CHOROBY ZAKAèNE ZWIERZÑT PODLEGAJÑCE ZAKAZOWI SZCZEPIE¡
1) pryszczyca (Foot and mouth disease — FMD);

11) afrykaƒski pomór koni (African horse sickness);

2) p´cherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular
stomatitis);

12) afrykaƒski pomór Êwiƒ (African swine fever —
ASF);

3) choroba p´cherzykowa Êwiƒ (Swine vesicular disease — SVD);

13) klasyczny pomór Êwiƒ (Clasical swine fever —
CSF, Hog cholera);

4) ksi´gosusz (Rinderpest);

14) wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu
(Highly pathogenic avian influenza — HPAI d.
Fowl plague);

5) pomór ma∏ych prze˝uwaczy (Peste des petits ruminants — PPR);
6) zaraza p∏ucna byd∏a (Contagious bovine pleuropneumonia — CBPP);
7) guzowata choroba skóry byd∏a (Lumpy skin disease — LSD);
8) goràczka doliny Rift (Rift valley fever);
9) choroba niebieskiego j´zyka (Bluetongue);
10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

15) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia d. choroba cieszyƒska i talfaƒska (Porcine enteroviral
encephalomyelitis);
16) bruceloza u byd∏a, kóz, owiec i Êwiƒ (B. melitensis,
B. ovis, B. suis i B. abortus);
17) zakaêne zapalenie nosa i tchawicy/otr´t byd∏a (Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular
vulvovaginitis — IBR/IPV).

626
USTAWA
z dnia 18 marca 2004 r.
o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks post´powania karnego
oraz ustawy — Kodeks wykroczeƒ
Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 112 otrzymuje brzmienie:
„Art. 112. Niezale˝nie od przepisów obowiàzujàcych w miejscu pope∏nienia czynu za———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179,
poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

bronionego, ustaw´ karnà polskà stosuje si´ do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie pope∏nienia:
1) przest´pstwa przeciwko bezpieczeƒstwu wewn´trznemu lub zewn´trznemu Rzeczypospolitej Polskiej,
2) przest´pstwa przeciwko polskim
urz´dom lub funkcjonariuszom publicznym,
3) przest´pstwa przeciwko istotnym
polskim interesom gospodarczym,
4) przest´pstwa fa∏szywych zeznaƒ z∏o˝onych wobec urz´du polskiego,

