
Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´-
cego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171,
poz. 1225) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób prowadzenia:

a) rejestru zak∏adów produkujàcych produkty po-
chodzenia zwierz´cego, zwanego dalej „reje-
strem zak∏adów”, obejmujàcego zak∏ady:
— które podlegajà rejestracji, zgodnie z art. 4

ust. 1 lit. b rozporzàdzenia (WE) nr 853/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcego szcze-
gólne przepisy dotyczàce higieny w odnie-
sieniu do ˝ywnoÊci pochodzenia zwierz´cego
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 853/2004”,

— zatwierdzone, zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporzà-
dzenia nr 853/2004,

— prowadzàce dzia∏alnoÊç marginalnà, lokalnà
i ograniczonà,

— prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji
produktów pochodzenia zwierz´cego prze-
znaczonych do sprzeda˝y bezpoÊredniej,

b) wykazu podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
rejestrowanà,

c) wykazu zatwierdzonych zak∏adów;

2) zakres danych i informacji obj´tych rejestrem za-
k∏adów oraz wykazami, o których mowa w pkt 1
lit. b i c.

§ 2. 1. Rejestr zak∏adów, oprócz informacji, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego, zawie-
ra:

1) dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w zak∏adzie;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zak∏adu;

3) dat´ wpisu zak∏adu do rejestru zak∏adów;
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z dnia 18 grudnia 2006 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zak∏adów produkujàcych produkty 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).



4) imi´ i nazwisko urz´dowego lekarza weterynarii,
w przypadku wyznaczenia go przez powiatowego
lekarza weterynarii do wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33,
poz. 287, z póên. zm.2)) — w stosunku do zak∏adu
wpisanego do rejestru zak∏adów;

5) dat´ zaprzestania dzia∏alnoÊci w zak∏adzie;

6) informacje o uprawnieniach do wprowadzania
produktów pochodzenia zwierz´cego na rynki
paƒstw trzecich;

7) informacje o zastosowaniu Êrodków, o których
mowa w art. 54 ust. 2 lit. b, e oraz f rozporzàdzenia
(WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli
urz´dowych przeprowadzanych w celu sprawdze-
nia zgodnoÊci z prawem paszowym i ˝ywnoÊcio-
wym oraz regu∏ami dotyczàcymi zdrowia zwierzàt
i dobrostanu zwierzàt (Dz. Urz. UE L 165
z 30.04.2004, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200).

2. W przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakre-
sie pozyskiwania jaj konsumpcyjnych w rejestrze za-
k∏adów umieszcza si´ tak˝e:

1) imi´ i nazwisko oraz adres posiadacza gospodar-
stwa, a w przypadku posiadania gospodarstwa na
obszarze w∏aÊciwoÊci innego powiatowego leka-
rza weterynarii — równie˝ weterynaryjny numer
identyfikacyjny tego gospodarstwa;

2) imi´ i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej
za kury nieÊne, je˝eli jest to inna osoba ni˝ posia-
dacz, o którym mowa w pkt 1;

3) sposób utrzymywania kur nieÊnych, z podzia∏em
na:

a) wolno wybiegowy oznaczany cyfrà „1”,

b) Êció∏kowy oznaczany cyfrà „2”,

c) klatkowy oznaczany cyfrà „3”,

d) ekologiczny oznaczany cyfrà „0”;

4) liczb´ kur nieÊnych, która mo˝e byç utrzymywana,
z podzia∏em okreÊlonym w pkt 3.

§ 3. Powiatowy lekarz weterynarii skreÊla zak∏ad
z rejestru zak∏adów:

1) w przypadku zak∏adów, o których mowa w § 1
pkt 1 lit. a tiret drugie:

a) w dniu wydania decyzji w sprawie cofni´cia za-
twierdzenia zak∏adu,

b) w dniu, w którym decyzja o:
— cofni´ciu warunkowego zatwierdzenia zak∏a-

du albo przed∏u˝enia warunkowego zatwier-
dzenia zak∏adu sta∏a si´ ostateczna, albo
w dniu, w którym zosta∏ jej nadany rygor na-
tychmiastowej wykonalnoÊci,

— uchyleniu decyzji o zatwierdzeniu zak∏adu,
warunkowym zatwierdzeniu zak∏adu albo
przed∏u˝eniu warunkowego zatwierdzenia
zak∏adu sta∏a si´ ostateczna, albo w dniu,
w którym zosta∏ jej nadany rygor natychmia-
stowej wykonalnoÊci,

— stwierdzeniu niewa˝noÊci decyzji o zatwier-
dzeniu zak∏adu, warunkowym zatwierdzeniu
zak∏adu albo przed∏u˝eniu warunkowego za-
twierdzenia zak∏adu sta∏a si´ ostateczna, albo
w dniu, w którym zosta∏ jej nadany rygor na-
tychmiastowej wykonalnoÊci,

— stwierdzeniu wygaÊni´cia decyzji o zatwier-
dzeniu zak∏adu, warunkowym zatwierdzeniu
zak∏adu albo przed∏u˝eniu warunkowego za-
twierdzenia zak∏adu sta∏a si´ ostateczna, albo
w dniu, w którym zosta∏ jej nadany rygor na-
tychmiastowej wykonalnoÊci;

2) w przypadku zak∏adów, o których mowa w § 1
pkt 1 lit. a tiret pierwsze, trzecie i czwarte —
w dniu, w którym decyzja o zakazie produkcji pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego w zak∏adzie sta-
∏a si´ ostateczna, albo niezw∏ocznie po uzyskaniu
pisemnej informacji o zaprzestaniu dzia∏alnoÊci
w zak∏adzie.

§ 4. 1. Rejestr zak∏adów jest prowadzony w formie
pisemnej.

2. Rejestr zak∏adów mo˝e byç tak˝e prowadzony
przy u˝yciu systemu informatycznego zapewniajàce-
go mo˝liwoÊç sporzàdzania wydruków.

3. Wprowadzania danych i informacji dotyczàcych
zak∏adów oraz poprawek w tych danych i informa-
cjach dokonuje si´ w sposób czytelny.

§ 5. Wykaz podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
rejestrowanà oraz wykaz zak∏adów zatwierdzonych
prowadzi si´:

1) na podstawie danych i informacji zawartych w re-
jestrze zak∏adów;

2) w sposób okreÊlony w za∏àczniku V do rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia
2005 r. ustanawiajàcego Êrodki wykonawcze w od-
niesieniu do niektórych produktów obj´tych roz-
porzàdzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji
urz´dowych kontroli na mocy rozporzàdzeƒ (WE)
nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiajàce-
go odst´pstwa od rozporzàdzenia (WE)
nr 852/2004 i zmieniajàcego rozporzàdzenia (WE)
nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz. Urz.
UE L 338 z 22.12.2005, str. 27).

§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie reje-
stracji zak∏adów umieszczajàcych na rynku produkty
pochodzenia zwierz´cego (Dz. U. Nr 130, poz. 1395).

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

Dziennik Ustaw Nr 2 — 52 — Poz. 18

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23,
poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178,
poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.


