
Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu po-
st´powania z substancjami niedozwolonymi, pozosta-
∏oÊciami chemicznymi, biologicznymi, produktami
leczniczymi i ska˝eniami promieniotwórczymi u zwie-
rzàt i w produktach pochodzenia zwierz´cego (Dz. U.
Nr 147, poz. 1067) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Urz´dowy lekarz weterynarii w przypadku
podejrzenia lub stwierdzenia w rzeêni:

1) podawania zwierz´tom substancji niedo-
zwolonych:

a) nakazuje ubój tych zwierzàt oddziel-
nie od pozosta∏ych zwierzàt,

b) pobiera próbki do badaƒ oraz zatrzy-
muje tusze i narzàdy wewn´trzne do
dnia uzyskania wyników tych badaƒ,

c) nakazuje przekazanie tusz i narzàdów
wewn´trznych zwierzàt, od których
pobrano próbki, do zak∏adu przetwa-
rzajàcego surowiec kategorii 1 w ro-
zumieniu rozporzàdzenia nr 1774/2002
— w przypadku potwierdzenia obec-
noÊci substancji niedozwolonych
w próbkach, o których mowa w lit. b;

2) nieprzestrzegania u zwierzàt okresu ka-
rencji danego produktu leczniczego:

a) ustala termin uboju tych zwierzàt
z uwzgl´dnieniem up∏ywu okresu ka-
rencji w∏aÊciwego dla substancji far-
makologicznie czynnej zawartej
w produkcie leczniczym albo

b) nakazuje ubój tych zwierzàt przed
up∏ywem okresu karencji w∏aÊciwego
dla substancji farmakologicznie czyn-
nej zawartej w tym produkcie leczni-
czym:

— w nag∏ych przypadkach, powodu-
jàcych zagro˝enie zdrowia lub ˝y-
cia zwierzàt lub

— je˝eli nie jest mo˝liwe przetrzymy-
wanie zwierzàt w rzeêni przy za-
chowaniu warunków okreÊlonych
w przepisach o ochronie zwierzàt,
lub

— je˝eli wyposa˝enie rzeêni unie-
mo˝liwia dokonanie uboju w póê-
niejszym terminie. 

2. Tusze i narzàdy wewn´trzne zwierzàt pod-
danych ubojowi, w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, zabezpiecza si´ do
czasu uzyskania wyników badaƒ próbek po-
branych od tych zwierzàt.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
2 wrzeÊnia 2006 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu post´powania z substancjami niedozwolonymi, 
pozosta∏oÊciami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i ska˝eniami promieniotwórczymi

u zwierzàt i w produktach pochodzenia zwierz´cego

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

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).


