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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy
przy obs∏udze obrabiarek skrawajàcych do metali
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

i higieny pracy przy obs∏udze obrabiarek skrawajàcych do metali (Dz. U. Nr 204, poz. 1723).
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 1. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa

Minister Gospodarki: P. G. Woêniak

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 220, poz. 1888).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie zarzàdzenia Êrodków zwiàzanych z zagro˝eniem wystàpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
d. pomoru drobiu
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625,
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 127) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W zwiàzku z zagro˝eniem wystàpienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza si´ zakaz:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udzia∏em ˝ywych ptaków;
2) przechowywania i prezentacji w celu sprzeda˝y,
oferowania do sprzeda˝y, sprzeda˝y, dostarczania
oraz ka˝dego innego sposobu zbycia zwierzàt,
o których mowa w pkt 1, na targowiskach;

3) utrzymywania kur, kaczek, g´si, indyków, przepiórek,
perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, go∏´bi, ba˝antów i kuropatw na otwartej przestrzeni.
§ 2. 1. Kury, kaczki i g´si inne ni˝ wymienione
w ust. 2, indyki, przepiórki, perlice, go∏´bie, ba˝anty i kuropatwy mogà byç utrzymywane na otwartej przestrzeni jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym
przed dost´pem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
2. Kaczki i g´si w zak∏adzie hodowli zarodowej lub
zak∏adzie reprodukcyjnym, strusie oraz inne bezgrzebieniowce mogà byç utrzymywane na otwartej przestrzeni, je˝eli:
1) zosta∏y trwale oznakowane w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´;

———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U.
Nr 220, poz. 1892).

2) b´dà przebywa∏y na otwartej przestrzeni nie d∏u˝ej
ni˝ 6 godzin dziennie;
3) ich karmienie i pojenie odbywa si´ w sposób zabezpieczajàcy pasz´ i wod´ przed dost´pem dzikich ptaków oraz ich odchodami;

