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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie informacji, jakie umieszcza si´ na plombach nak∏adanych na Êrodki transportu, 
którymi sà wywo˝one produkty pochodzenia zwierz´cego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

do paƒstw trzecich

Na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225 oraz
z 2007 r. Nr 64, poz. 429) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Na Êrodki transportu, którymi sà wywo˝one
produkty pochodzenia zwierz´cego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do paƒstw trzecich, organy
Inspekcji Weterynaryjnej nak∏adajà plomby zawiera-
jàce:

1) na przedniej stronie — litery „IW” oraz czterocy-
frowy kod, którego:

a) pierwsza i druga cyfra oznaczajà symbol woje-
wództwa, na terenie którego dokonano za∏a-
dunku, nadany w sposób okreÊlony w rozpo-
rzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia
1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad prowa-
dzenia, stosowania i udost´pniania krajowego

rejestru urz´dowego podzia∏u terytorialnego
kraju oraz zwiàzanych z tym obowiàzków orga-
nów administracji rzàdowej i jednostek samo-
rzàdu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031,
z póên. zm.2)),

b) trzecia i czwarta cyfra oznaczajà symbol powia-
tu, na terenie którego dokonano za∏adunku,
nadany w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w lit. a; 

2) na odwrocie — szeÊciocyfrowy indywidualny nu-
mer plomby nadawany przez powiatowego leka-
rza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
za∏adunku produktów pochodzenia zwierz´cego.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jab∏oƒski

———————
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 oraz
z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100
i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r.
Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r.
Nr 206, poz. 1706 oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214,
poz. 1577.


