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Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w odnoÊniku nr 1 do ustawy w pkt 1:

a) uchyla si´ lit. i, o oraz p,

b) w lit. y Êrednik zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje si´ lit. z w brzmieniu:

„z) dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 paê-
dziernika 2006 r. w sprawie wymogów w za-
kresie zdrowia zwierzàt akwakultury i pro-
duktów akwakultury oraz zapobiegania nie-
którym chorobom zwierzàt wodnych i zwal-
czania tych chorób (Dz. Urz. UE L 328
z 24.11.2006, str. 14, z póên. zm.);”; 

2) w art. 1 w pkt 1:

a) lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) prowadzenia:

— przedsi´biorstwa produkcyjnego sektora
akwakultury,

— zak∏adu przetwórczego przetwarzajàcego
lub poddajàcego ubojowi zwierz´ta akwa-
kultury w ramach zwalczania chorób za-
kaênych tych zwierzàt,”,

b) w lit. o na koƒcu dodaje si´ przecinek oraz do-
daje si´ lit. p w brzmieniu:

„p) prowadzenia:

— miejsc innych ni˝ przedsi´biorstwa pro-
dukcyjne sektora akwakultury, w których
zwierz´ta wodne sà utrzymywane bez
zamiaru umieszczenia na rynku,

— ∏owisk typu „wpuÊç i z∏ów”,

— przedsi´biorstw produkcyjnych sektora
akwakultury, które umieszczajà na rynku
zwierz´ta akwakultury wy∏àcznie w celu
spo˝ycia przez ludzi, w zakresie okreÊlo-
nym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporzàdzenia
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiajàcego szczególne przepisy
dotyczàce higieny w odniesieniu do ˝yw-

noÊci pochodzenia zwierz´cego (Dz. Urz.
UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej
„rozporzàdzeniem nr 853/2004””;

3) w art. 2:

a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) akwakultura — chów lub hodowl´ zwierzàt
akwakultury przy u˝yciu technik stosowa-
nych w celu zwi´kszenia produkcji tych
zwierzàt powy˝ej parametrów mo˝liwych
do osiàgni´cia w naturalnym Êrodowisku,
przy czym zwierz´ta te na etapie chowu
lub hodowli wraz z od∏owem lub zbiorem
stanowià przedmiot w∏asnoÊci osób fizycz-
nych, osób prawnych lub jednostek orga-
nizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zwierz´ta akwakultury — zwierz´ta wodne
b´dàce w jakimkolwiek stadium rozwoju,
w tym jaja, oraz nasienie lub gamety, hodo-
wane w danym gospodarstwie lub na ob-
szarach hodowli mi´czaków, a tak˝e dzikie
zwierz´ta wodne przeznaczone do hodowli
w danym gospodarstwie lub na obszarze
hodowli mi´czaków;”,

c) uchyla si´ pkt 3,

d) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a—3c w brzmieniu:

„3a) zwierz´ta wodne — ryby nale˝àce do nad-
gromady bez˝uchwowców (Agnatha) oraz
do gromad ryb chrz´stnych (Chondrich-
thytes) i ryb kostnych (Osteichthyes),
a tak˝e mi´czaki nale˝àce do typu Mollu-
sca oraz skorupiaki nale˝àce do podtypu
Crustacea;

3b) ozdobne zwierz´ta wodne — zwierz´ta
wodne hodowane, utrzymywane lub umie-
szczane na rynku w celach ozdobnych;

3c) dzikie zwierz´ta wodne — zwierz´ta wodne
inne ni˝ zwierz´ta akwakultury;”,

e) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) chów lub hodowla zwierzàt akwakultury —
hodowanie zwierzàt akwakultury w danym
gospodarstwie lub na obszarze hodowli
mi´czaków;

6b) ∏owisko typu „wpuÊç i z∏ów” — stawy lub
inne urzàdzenia, w których populacj´ zwie-
rzàt akwakultury utrzymuje si´ wy∏àcznie
w celach w´dkarstwa rekreacyjnego przez
odnow´ tej populacji;”,
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USTAWA

z dnia 10 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu,
ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryj-
nej i ustaw´ z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pocho-
dzenia zwierz´cego. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17,
poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r.
Nr 133, poz. 920.
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f) pkt 8—10 otrzymujà brzmienie:

„8) gospodarstwo — obiekty budowlane, prze-
strzenie wolne lub inne miejsca, gdzie prze-
bywajà zwierz´ta gospodarskie, a w przy-
padku zwierzàt akwakultury — jakiekolwiek
miejsca, w tym miejsca zamkni´te, lub
obiekty budowlane wykorzystywane przez
przedsi´biorstwo produkcyjne sektora akwa-
kultury, gdzie zwierz´ta te sà hodowane z za-
miarem umieszczenia na rynku, z wy∏àcze-
niem miejsc, w których dzikie zwierz´ta wod-
ne z∏owione lub zebrane w celu spo˝ycia
przez ludzi sà tymczasowo, bez karmienia,
przetrzymywane przed poddaniem ich ubo-
jowi;

9) niejadalne produkty pochodzenia zwierz´-
cego — materia∏ biologiczny i jaja wyl´go-
we drobiu;

10) materia∏ biologiczny — nasienie, komórki
jajowe, zarodki oraz tkanki u˝yte do ich pro-
dukcji, pochodzàce od zwierzàt, przeznaczo-
ne do wykorzystania w rozrodzie, z wy∏àcze-
niem jaj wyl´gowych drobiu i zwierzàt
akwakultury;”,

g) po pkt 20 dodaje si´ pkt 20a i 20b w brzmieniu:

„20a) przedsi´biorstwo produkcyjne sektora
akwakultury — zorganizowany zespó∏
sk∏adników niematerialnych i material-
nych, przeznaczony do prowadzenia do-
wolnej dzia∏alnoÊci w zakresie chowu,
hodowli, utrzymania lub piel´gnacji zwie-
rzàt akwakultury;

20b) zak∏ad przetwórczy — zak∏ad, w którym
jest prowadzona dzia∏alnoÊç w zakresie
przetwarzania zwierzàt akwakultury prze-
znaczonych do spo˝ycia przez ludzi, za-
twierdzony zgodnie z art. 4 rozporzàdze-
nia nr 853/2004;”,

h) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) choroby zakaêne zwierzàt — wywo∏ane
przez biologiczne czynniki chorobotwórcze
choroby zwierzàt, które ze wzgl´du na spo-
sób powstawania lub szerzenia si´ stano-
wià zagro˝enie dla zdrowia zwierzàt lub lu-
dzi, a w przypadku zwierzàt wodnych —
bezobjawowe lub objawowe zaka˝enie bio-
logicznym czynnikiem chorobotwórczym;”,

i) po pkt 21c dodaje si´ pkt 21d w brzmieniu:

„21d) podwy˝szona ÊmiertelnoÊç — niewyjaÊ-
nione przypadki ÊmiertelnoÊci u zwierzàt
akwakultury znacznie przekraczajàce po-
ziom ustalony mi´dzy podmiotem pro-
wadzàcym dzia∏alnoÊç w danym gospo-
darstwie lub na danym obszarze hodowli
mi´czaków a powiatowym lekarzem we-
terynarii dla tego gospodarstwa lub ob-
szaru w danych warunkach;”,

j) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) zwierz´ z gatunku wra˝liwego — zwierz´
z danego gatunku, które mo˝e zostaç zaka-
˝one lub mo˝e ska˝aç, lub zaka˝aç, a w przy-
padku zwierzàt akwakultury zwierz´, dla któ-

rego w warunkach naturalnych lub w wa-
runkach doÊwiadczalnych zbli˝onych do
warunków naturalnych potwierdzono zaka-
˝enie czynnikiem chorobotwórczym;”,

k) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) wektor — zwierz´ z gatunku niewra˝liwe-
go na chorob´, za poÊrednictwem którego
mo˝e byç przenoszony czynnik chorobo-
twórczy z jednego zwierz´cia z gatunku
wra˝liwego na drugie zwierz´;”,

l) po pkt 36 dodaje si´ pkt 36a i 36b w brzmieniu:

„36a) enklawa — gospodarstwo lub gospodar-
stwa, w których utrzymuje si´ populacje
zwierzàt wodnych o ustalonym statusie
zdrowotnym w odniesieniu do okreÊlonej
choroby zakaênej, z tym ˝e w przypadku
kilku gospodarstw za enklaw´ uwa˝a si´
gospodarstwa obj´te wspólnym syste-
mem bezpieczeƒstwa biologicznego, na
który sk∏adajà si´ takie same Êrodki nad-
zoru stanu zdrowia zwierzàt wodnych,
zapobiegania chorobom zakaênym tych
zwierzàt oraz zwalczania tych chorób;

36b) strefa — obszar geograficzny z jednolitym
systemem hydrologicznym obejmujàcy:

a) cz´Êç obszaru zlewni od êród∏a lub êró-
de∏ cieków wodnych do miejsca zloka-
lizowania naturalnych lub sztucznych
barier, zapobiegajàcych w´drówce
zwierzàt wodnych z ni˝ej po∏o˝onej
cz´Êci zlewni, lub

b) ca∏kowity obszar zlewni od êród∏a lub
êróde∏ cieków wodnych do ujÊcia rzeki,
lub

c) co najmniej 2 obszary zlewni wraz z uj-
Êciami rzek, które sà przez te ujÊcia ze
sobà powiàzane epizootycznie;”;

4) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) zwierzàt wodnych ∏owionych w celu
produkcji màczki rybnej, paszy dla
ryb, oleju rybnego i podobnych pro-
duktów;

2) ozdobnych zwierzàt wodnych chowa-
nych lub hodowanych w celach nieza-
robkowych w akwariach (akwaria nie-
komercyjne);

3) dzikich zwierzàt wodnych ∏owionych
lub zbieranych w celu bezpoÊredniego
wprowadzenia do ∏aƒcucha ˝ywnoÊ-
ciowego.”;

5) w art. 4 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia
dzia∏alnoÊci nadzorowanej w zakresie prowa-
dzenia przedsi´biorstwa produkcyjnego sek-
tora akwakultury lub zak∏adu przetwórczego
obejmujà tak˝e wymagania dotyczàce pro-
gramów nadzoru stanu zdrowia zwierzàt
akwakultury opracowanych przez podmioty
prowadzàce t´ dzia∏alnoÊç oraz kontroli.”;
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6) w art. 5:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) w art. 1 pkt 1 lit. a, c—f, h, i, l, jest dozwolo-

ne po stwierdzeniu przez powiatowego
lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´du
na przewidywane miejsce jej prowadzenia,
w drodze decyzji, spe∏niania wymagaƒ we-
terynaryjnych okreÊlonych dla prowadzenia
danego rodzaju dzia∏alnoÊci;

2) w art. 1 pkt 1 lit. b, g, j, k, n, p, jest dozwolo-
ne po uprzednim zg∏oszeniu, w formie pi-
semnej, zamiaru jej prowadzenia powiato-
wemu lekarzowi weterynarii w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na przewidywane miejsce jej pro-
wadzenia.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci

nadzorowanej, którà wnioskodawca zamie-
rza prowadziç, z tym ˝e w przypadku dzia∏al-
noÊci nadzorowanej dotyczàcej zwierzàt
akwakultury ze wskazaniem gatunku tych
zwierzàt;”,

c) w ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) stwierdzajàcà spe∏nianie wymagaƒ wetery-

naryjnych, je˝eli wymagania okreÊlone dla
danego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej,
o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c—f, h, i, l,
sà spe∏nione;

2) odmawiajàcà stwierdzenia spe∏niania wy-
magaƒ weterynaryjnych, je˝eli wymagania
okreÊlone dla danego rodzaju dzia∏alnoÊci
nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1
lit. a, c—f, h, i, l, nie sà spe∏nione.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzyma-

niu zg∏oszenia zamiaru prowadzenia przez
podmiot dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o któ-
rej mowa w art. 1 pkt 1 lit. b, g, j, k, p, wyda-
je decyzj´ o nadaniu temu podmiotowi we-
terynaryjnego numeru identyfikacyjnego.”;

7) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç nadzoro-
wanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l,
n, p oraz w art. 4 ust. 3, informuje, w formie
pisemnej, powiatowego lekarza wetery-
narii o zaprzestaniu prowadzenia okreÊlo-
nego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej,
a tak˝e o ka˝dej zmianie stanu prawnego
lub faktycznego zwiàzanego z prowadze-
niem tej dzia∏alnoÊci, w zakresie dotyczà-
cym wymagaƒ weterynaryjnych, w termi-
nie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarze-
nia.”;

8) w art. 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwier-
dzenia, ˝e przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci nadzoro-
wanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—n, p lub
w art. 4 ust. 3, sà naruszone wymagania weteryna-
ryjne okreÊlone dla tej dzia∏alnoÊci, w zale˝noÊci od
zagro˝enia stwarzanego dla zdrowia publicznego
lub zdrowia zwierzàt, wydaje decyzj´:”;

9) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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, i, l, p oraz w art. 4
ust. 3, za poÊrednictwem wojewódzkiego leka-
rza weterynarii, G∏ównego Lekarza Weteryna-
rii, który informuje o tym Komisj´ Europejskà
oraz pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie Unii Eu-
ropejskiej.”;

10) w art. 10:

a) w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„dla prowadzenia poszczególnych rodzajów
dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a—n, p, w tym mo˝e okreÊliç:”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊ-

li, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustala-
nia weterynaryjnego numeru identyfikacyj-
nego nadawanego podmiotom prowadzà-
cym dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mo-
wa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, o, p, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego sprawo-
wania 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∏nia-
nia wymagaƒ weterynaryjnych lub zg∏o-
szenie zamiaru prowadzenia dzia∏alnoÊci
nadzorowanej, o której mowa w art. 1
pkt 1 lit. a—l, n, p oraz w art. 4 ust. 3,

2) szczegó∏owy sposób dokonywania zg∏o-
szenia zamiaru zaprzestania prowadzenia
dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mo-
wa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n, p oraz w art. 4
ust. 3

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏o-
wego sprawowania przez powiatowego leka-
rza weterynarii nadzoru nad prowadzeniem
danego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej.”;

11) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi re-

jestr podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1
lit. a—l, n, p oraz w art. 4 ust. 3, na obszarze
jego w∏aÊciwoÊci.”,

b) w ust. 3 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„G∏ówny Lekarz Weterynarii podaje do publicz-
nej wiadomoÊci informacje zawarte w rejestrze
w cz´Êci dotyczàcej podmiotów prowadzàcych
dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mowa w art. 1
pkt 1 lit. i oraz p.”; 

12) w art. 12:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) listy podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç

nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1
lit. a, d—f, h, i, l, p;”,
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b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. G∏ówny Lekarz Weterynarii przesy∏a Komisji

Europejskiej listy podmiotów prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mo-
wa w art. 1 pkt 1 lit. a, d—f, h, i, l, p oraz
w art. 4 ust. 3, i informuje Komisj´ Europej-
skà o ka˝dej zmianie w tym zakresie.”;

13) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Przepisów rozdzia∏u 2 nie stosuje si´ do
dzia∏alnoÊci w zakresie utrzymywania
ozdobnych zwierzàt wodnych w celach
zarobkowych w akwariach (akwaria ko-
mercyjne), sklepach zoologicznych, skle-
pach ogrodniczych, stawach ogrodo-
wych lub hurtowniach, je˝eli obiekty te:
1) nie majà bezpoÊredniego kontaktu

z wodami naturalnymi lub
2) sà wyposa˝one w system oczyszcza-

nia Êcieków ograniczajàcy do do-
puszczalnego poziomu ryzyko prze-
niesienia chorób zakaênych tych
zwierzàt do wód naturalnych.”;

14) w art. 22 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza si´ handel niejadalnymi produktami
pochodzenia zwierz´cego, je˝eli zosta∏y spe∏nione
wymagania okreÊlone w przepisach o kontroli we-
terynaryjnej w handlu oraz gdy:”;

15) po art. 24e dodaje si´ art. 24ea w brzmieniu:
„Art. 24ea. 1. Lekarz weterynarii, o którym mowa

w art. 24d ust. 1, przekazuje okr´go-
wej radzie lekarsko-weterynaryjnej
w∏aÊciwej dla lekarza wydajàcego
paszport informacj´ o wydaniu pasz-
portu zawierajàcà nast´pujàce dane: 
1) imi´ i nazwisko, miejsce zamiesz-

kania i adres oraz numer telefonu
i adres poczty elektronicznej po-
siadacza zwierzàt;

2) gatunek, ras´ i p∏eç zwierz´cia;
3) numer mikroczipa lub wytatuo-

wany numer;
4) dat´ implantacji mikroczipa lub

wykonania tatua˝u;
5) miejsce implantacji mikroczipa

lub wykonania tatua˝u.

2. Okr´gowa rada lekarsko-weteryna-
ryjna prowadzi rejestr wydanych
paszportów.

3. Okr´gowa rada lekarsko-weteryna-
ryjna przekazuje Krajowej Radzie
Lekarsko-Weterynaryjnej dane za-
warte w rejestrze, o którym mowa
w ust. 2. Krajowa Rada Lekarsko-
-Weterynaryjna prowadzi centralny
rejestr wydanych paszportów.

4. Krajowa Rada Lekarsko-Weteryna-
ryjna okreÊli, w drodze uchwa∏y,
sposób prowadzenia rejestru wyda-
nych paszportów oraz sposób i ter-
miny przekazywania informacji
o wydanych paszportach oraz da-
nych zawartych w tym rejestrze.”;

16) rozdzia∏ 7 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 7

Wymagania weterynaryjne dla umieszczania 
na rynku zwierzàt akwakultury

Art. 31. 1. Zwierz´ta akwakultury przeznaczone do
chowu lub hodowli umieszcza si´ na
rynku, je˝eli:
1) nie wykazujà klinicznych objawów

chorób;
2) pochodzà z gospodarstw lub obsza-

rów hodowli mi´czaków, w których
nie stwierdzono podwy˝szonej Êmier-
telnoÊci;

3) nie sà zwierz´tami, które powinny
byç zabite lub poddane unieszkodli-
wieniu w zwiàzku ze zwalczaniem
chorób zakaênych tych zwierzàt.

2. Dopuszcza si´ umieszczanie na rynku
zwierzàt akwakultury przeznaczonych
do chowu lub hodowli pochodzàcych
z gospodarstw lub obszarów hodowli
mi´czaków, w których stwierdzono pod-
wy˝szonà ÊmiertelnoÊç, je˝eli:
1) pochodzà z cz´Êci gospodarstwa lub

obszaru hodowli mi´czaków, która
nie jest powiàzana z jednostkà epizo-
otycznà, w której stwierdzono pod-
wy˝szonà ÊmiertelnoÊç;

2) w wyniku przeprowadzonej przez po-
wiatowego lekarza weterynarii anali-
zy ryzyka stwierdzono, ˝e zwierz´ta te
nie stwarzajà zagro˝enia dla zdrowia
zwierzàt w miejscu przeznaczenia. 

3. Za obszar hodowli mi´czaków uwa˝a
si´ obszar:
1) wód s∏odkich, morski, przyujÊciowy,

kontynentalny lub lagun´, w którym
znajdujà si´ naturalne siedliska mi´-
czaków lub miejsca wykorzystywane
do hodowli mi´czaków, z których
zbiera si´ mi´czaki, lub

2) wód s∏odkich, morski, przyujÊciowy
lub lagun´, z granicami wyraênie
oznakowanymi bojami, stanowiska-
mi lub jakimikolwiek innymi sta∏ymi
urzàdzeniami, wykorzystywany wy-
∏àcznie do naturalnego oczyszczania
˝ywych mi´czaków

— gdzie przedsi´biorstwa produkcyjne
sektora akwakultury sà obj´te wspól-
nym systemem bezpieczeƒstwa biolo-
gicznego.

4. Za jednostk´ epizootycznà uwa˝a si´
grup´ zwierzàt wodnych przebywajà-
cych na okreÊlonym obszarze w podob-
nym stopniu nara˝onych na kontakt
z czynnikiem chorobotwórczym, w szcze-
gólnoÊci przez przebywanie w tym sa-
mym Êrodowisku wodnym lub w wyniku
dzia∏alnoÊci cz∏owieka, zwi´kszajàcych
prawdopodobieƒstwo szybkiego roz-
przestrzeniania si´ czynnika chorobo-
twórczego z jednej grupy tych zwierzàt
na innà.
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Art. 32. 1. Zwierz´ta akwakultury przeznaczone
do odnowy populacji lub ∏owisk typu
„wpuÊç i z∏ów” powinny:
1) spe∏niaç wymagania okreÊlone

w art. 31 ust. 1;
2) pochodziç z gospodarstwa lub obsza-

ru hodowli mi´czaków o statusie
zdrowotnym co najmniej równowa˝-
nym ze statusem zdrowotnym wód,
do których majà zostaç wpuszczone.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
inne wymagania weterynaryjne co do
pochodzenia zwierzàt akwakultury prze-
znaczonych do odnowy populacji lub
∏owisk typu „wpuÊç i z∏ów” ni˝ okreÊlo-
ne w ust. 1 pkt 2, majàc na wzgl´dzie po-
st´py przy realizacji programów zwal-
czania chorób zakaênych zwierzàt akwa-
kultury oraz koniecznoÊç zapewnienia
bezpieczeƒstwa epizootycznego na ob-
szarze realizacji tego programu.

Art. 33. Podmiot prowadzàcy przedsi´biorstwo
produkcyjne sektora akwakultury nie-
zw∏ocznie przekazuje, w formie pisemnej,
powiatowemu lekarzowi weterynarii w∏aÊ-
ciwemu dla miejsca wysy∏ki informacj´
o umieszczeniu na rynku zwierzàt akwa-
kultury przeznaczonych do chowu, ho-
dowli lub odnowy populacji, zawierajàcà
miejsce pochodzenia i przeznaczenia tych
zwierzàt.

Art. 34. 1. Zwierz´ta akwakultury z gatunków
wra˝liwych na choroby podlegajàce
obowiàzkowi zwalczania, przeznaczone
do chowu, hodowli lub odnowy popula-
cji, umieszcza si´ na rynku w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, strefie
lub enklawie, które sà uznane za wolne
od danych chorób zakaênych tych zwie-
rzàt, je˝eli pochodzà z paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, strefy lub
enklawy, uznanych za wolne od danych
chorób zakaênych tych zwierzàt.

2. Zwierz´ta akwakultury, o których mowa
w ust. 1, znajdujàce si´ w stadiach
rozwoju, w których nie przenoszà da-
nej choroby podlegajàcej obowiàzkowi
zwalczania, mogà byç umieszczane na
rynku w paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, strefie lub enklawie, które
sà uznane za wolne od danej choroby
zakaênej tych zwierzàt, tak˝e gdy po-
chodzà z obszarów o innym statusie
epizootycznym w odniesieniu do danej
choroby.

3. Wykaz:

1) stadiów rozwoju zwierzàt, o których
mowa w ust. 2,

2) gatunków zwierzàt akwakultury wra˝-
liwych na choroby podlegajàce obo-
wiàzkowi zwalczania 

— okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej
dotyczàce wymogów w zakresie zdro-

wia zwierzàt akwakultury i produktów
akwakultury oraz zapobiegania niektó-
rym chorobom zwierzàt wodnych
i zwalczania tych chorób.

Art. 35. 1. Zwierz´ta akwakultury z gatunków in-
nych ni˝ wra˝liwe na choroby podlega-
jàce obowiàzkowi zwalczania, przezna-
czone do chowu, hodowli lub odnowy
populacji, b´dàce wektorami, umiesz-
cza si´ na rynku w paƒstwie cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej, strefie lub en-
klawie, które sà uznane za wolne od da-
nych chorób zakaênych tych zwierzàt,
je˝eli:

1) pochodzà z paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, strefy lub enklawy,
uznanych za wolne od danych cho-
rób zakaênych tych zwierzàt, lub

2) przebywa∏y w miejscu kwarantanny,
w wodzie pozbawionej danego czyn-
nika chorobotwórczego, przez okres
wystarczajàcy do zminimalizowania
ryzyka przeniesienia danej choroby
do poziomu zapobiegajàcego jej
przeniesieniu.

2. Wykaz wektorów, o których mowa
w ust. 1, oraz ich stadiów rozwoju i wa-
runków, w których mogà one przenosiç
czynnik chorobotwórczy, okreÊlajà prze-
pisy Unii Europejskiej dotyczàce wymo-
gów w zakresie zdrowia zwierzàt akwa-
kultury i produktów akwakultury oraz
zapobiegania niektórym chorobom
zwierzàt wodnych i zwalczania tych
chorób.

Art. 36. 1. Zwierz´ta akwakultury z gatunków
wra˝liwych na choroby, dla których mo-
gà byç opracowane programy okreÊlo-
ne w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3, oraz pro-
dukty z nich pozyskane umieszcza si´
na rynku w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, strefie lub enklawie,
które sà uznane za wolne od danych
chorób zakaênych tych zwierzàt, w celu
dalszego przetworzenia, je˝eli:
1) pochodzà z paƒstwa cz∏onkowskiego

Unii Europejskiej, strefy lub enklawy,
uznanych za wolne od danych cho-
rób zakaênych tych zwierzàt lub

2) sà przetwarzane w zak∏adzie prze-
twórczym w sposób zapobiegajàcy
rozprzestrzenianiu si´ chorób tych
zwierzàt, lub

3) zosta∏y poddane ubojowi i wypatro-
szone przed ich wysy∏kà — w przy-
padku ryb;

4) sà wysy∏ane jako produkty nieprze-
tworzone lub przetworzone — w przy-
padku mi´czaków i skorupiaków.

2. Za dalsze przetwarzanie uwa˝a si´ prze-
twarzanie zwierzàt akwakultury, przed
ich spo˝yciem przez ludzi, przy u˝yciu
jakichkolwiek Êrodków i metod narusza-
jàcych ich pierwotnà budow´ anato-
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micznà, obejmujàcych w szczególnoÊci
wykrwawianie, patroszenie, odg∏awia-
nie, krojenie i filetowanie, w wyniku
których powstajà odpady lub uboczne
produkty zwierz´ce, które mogà stwa-
rzaç ryzyko rozprzestrzeniania si´ cho-
rób tych zwierzàt.

3. ˚ywe zwierz´ta akwakultury, o których
mowa w ust. 1, mogà byç tymczasowo
przetrzymywane w miejscu przetwarza-
nia znajdujàcym si´ w paƒstwie cz∏on-
kowskim Unii Europejskiej, strefie lub
enklawie, które sà uznane za wolne od
danych chorób zakaênych tych zwierzàt,
je˝eli:

1) pochodzà z paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, strefy lub enklawy,
uznanych za wolne od danych cho-
rób zakaênych tych zwierzàt, lub

2) sà tymczasowo przetrzymywane
w zak∏adach wysy∏kowych, zak∏adach
oczyszczania lub innych zak∏adach
prowadzàcych podobnà dzia∏alnoÊç:

a) wyposa˝onych w system oczysz-
czania Êcieków unieszkodliwiajàcy
dany czynnik chorobotwórczy, lub

b) stosujàcych inny ni˝ okreÊlony
w lit. a sposób oczyszczania Êcie-
ków zmniejszajàcy do dopuszczal-
nego poziomu ryzyko przeniesienia
danej choroby zakaênej zwierzàt
akwakultury do wód naturalnych.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do
zwierzàt akwakultury z gatunków wra˝-
liwych na choroby podlegajàce obo-
wiàzkowi zwalczania oraz produktów
z nich pozyskanych, umieszczanych na
rynku w celu bezpoÊredniego spo˝ycia
przez ludzi, je˝eli sà one zapakowane
w opakowania przeznaczone do sprze-
da˝y detalicznej, zgodnie z przepisami
rozporzàdzenia nr 853/2004.

5. Przepis ust. 3 stosuje si´ tak˝e do ˝y-
wych mi´czaków i skorupiaków z ga-
tunków wra˝liwych na choroby podle-
gajàce obowiàzkowi zwalczania, tym-
czasowo umieszczanych w wodach na-
turalnych lub zak∏adach wysy∏kowych,
zak∏adach oczyszczania lub innych za-
k∏adach prowadzàcych podobnà dzia-
∏alnoÊç.

Art. 37. Dzikie zwierz´ta wodne z gatunków wra˝-
liwych na choroby podlegajàce obowiàz-
kowi zwalczania, z∏owione w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, strefie
lub enklawie, które nie sà uznane za wol-
ne od danych chorób zakaênych tych
zwierzàt, umieszcza si´ na rynku w gospo-
darstwie lub obszarze hodowli mi´czaków
znajdujàcych si´ na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w stre-
fie lub enklawie, uznanych za wolne od
danych chorób zakaênych tych zwierzàt,
je˝eli zosta∏y poddane kwarantannie, pod

nadzorem urz´dowego lekarza weteryna-
rii, przez okres wystarczajàcy do zmini-
malizowania ryzyka przeniesienia danej
choroby do poziomu zapobiegajàcego jej
przeniesieniu. 

Art. 38. 1. Do stref lub enklaw:

1) uznanych za wolne od danej choroby
zakaênej zwierzàt lub obj´tych pro-
gramem okreÊlonym w art. 57 ust. 1
pkt 1 lub 3, mogà byç wprowadzane
zwierz´ta akwakultury przeznaczone
do chowu, hodowli lub odnowy po-
pulacji pochodzàce wy∏àcznie ze stref
lub enklaw uznanych za wolne od da-
nej choroby zakaênej zwierzàt;

2) o statusie nieokreÊlonym mogà byç
wprowadzane zwierz´ta akwakultury
przeznaczone do chowu, hodowli
lub odnowy populacji pochodzàce ze
stref lub enklaw o statusie nieokreÊ-
lonym, uznanych za wolne od danej
choroby zakaênej zwierzàt lub obj´-
tych programem okreÊlonym w art. 57
ust. 1 pkt 3;

3) ska˝onych mogà byç wprowadzane
zwierz´ta akwakultury przeznaczone
do chowu, hodowli lub odnowy po-
pulacji pochodzàce ze stref lub en-
klaw ska˝onych, o statusie nieokreÊ-
lonym, uznanych za wolne od danej
choroby zakaênej zwierzàt lub obj´-
tych programem okreÊlonym w art. 57
ust. 1 pkt 1 lub 3.

2. Ze stref lub enklaw:

1) uznanych za wolne od danej choroby
zakaênej zwierzàt, zwierz´ta akwakul-
tury przeznaczone do chowu, hodow-
li lub odnowy populacji mogà byç wy-
sy∏ane do stref lub enklaw ska˝onych,
o statusie nieokreÊlonym, uznanych
za wolne od danej choroby zakaênej
zwierzàt lub obj´tych programem
okreÊlonym w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3;

2) o statusie nieokreÊlonym lub obj´tych
programem okreÊlonym w art. 57
ust. 1 pkt 3, zwierz´ta akwakultury
przeznaczone do chowu, hodowli lub
odnowy populacji mogà byç wysy∏a-
ne do stref lub enklaw o statusie nie-
okreÊlonym lub ska˝onych;

3) ska˝onych lub obj´tych programem
okreÊlonym w art. 57 ust. 1 pkt 1,
zwierz´ta akwakultury przeznaczone
do chowu, hodowli lub odnowy po-
pulacji mogà byç wysy∏ane wy∏àcz-
nie do stref lub enklaw ska˝onych.

3. Zwierz´ta akwakultury:

1) okreÊlone w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3,

2) okreÊlone w ust. 2 pkt 1, wysy∏ane do
stref lub enklaw uznanych za wolne
od danych chorób zakaênych zwie-
rzàt lub obj´tych programem okreÊ-
lonym w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3,
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3) umieszczane na rynku w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, stre-
fie lub enklawie, uznanych za wolne
od danych chorób zakaênych tych
zwierzàt lub obj´tych programem
okreÊlonym w art. 57 ust. 1 pkt 1
lub 3, w celu dalszego przetwarzania

— zaopatruje si´ w Êwiadectwo zdrowia
wystawione przez urz´dowego lekarza
weterynarii.

4. Âwiadectwo zdrowia zwierzàt, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 3, do∏àcza si´
wy∏àcznie do przesy∏ki ryb ˝ywych lub
niewypatroszonych oraz mi´czaków
i skorupiaków, je˝eli nie sà wysy∏ane ja-
ko produkty nieprzetworzone lub prze-
tworzone. 

5. Powiatowy lekarz weterynarii przeka-
zuje w∏aÊciwemu organowi paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej miej-
sca przeznaczenia zwierzàt akwakultury,
za pomocà elektronicznego systemu
wymiany informacji, informacje o prze-
mieszczaniu mi´dzy paƒstwami cz∏on-
kowskimi Unii Europejskiej:

1) zwierzàt akwakultury — w przypadku
gdy jest wymagane Êwiadectwo
zdrowia;

2) ˝ywych zwierzàt akwakultury prze-
znaczonych do chowu, hodowli lub
odnowy populacji — w przypadku
gdy nie jest wymagane Êwiadectwo
zdrowia.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w przypadku podejrzenia lub stwierdze-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, strefie lub enklawie uznanych za
wolne od danej choroby zakaênej zwie-
rzàt naruszenia wymagaƒ niezb´dnych
do utrzymania tego statusu, zakazuje,
w drodze rozporzàdzenia, przemiesz-
czania zwierzàt akwakultury z gatunków
wra˝liwych na choroby, dla których mo-
gà byç opracowane programy okreÊlo-
ne w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3 oraz ich
wektorów do innych paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, stref lub enklaw
o wy˝szym statusie zdrowotnym w od-
niesieniu do danej choroby, dla której
mogà byç opracowane programy okreÊ-
lone w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3, majàc
na uwadze ochron´ zdrowia publiczne-
go i ochron´ zdrowia zwierzàt oraz obo-
wiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii
Europejskiej.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, okreÊ-
liç wzory Êwiadectw zdrowia zwierzàt
akwakultury, o których mowa w ust. 3,
majàc na wzgl´dzie zapewnienie ujed-
nolicenia wzoru tych Êwiadectw z wzo-
rami obowiàzujàcymi w pozosta∏ych
paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.

Art. 39. Zwierz´ta akwakultury umieszczane na
rynku transportuje si´ w warunkach umo˝-
liwiajàcych zachowanie przez nie stanu
zdrowia oraz pozwalajàcych na zachowa-
nie statusu zdrowotnego miejsca ich prze-
znaczenia lub tranzytu.

Art. 40. 1. Dopuszcza si´ umieszczanie na rynku
w celach naukowych zwierzàt akwakul-
tury oraz produktów z nich pozyska-
nych, niespe∏niajàcych wymagaƒ okreÊ-
lonych w art. 31—39, je˝eli na to
umieszczenie zosta∏o wydane pozwole-
nie G∏ównego Lekarza Weterynarii.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia sk∏ada
si´ nie póêniej ni˝ na 14 dni przed
dniem zamierzonego umieszczenia na
rynku.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazw´, siedzib´ i adres
podmiotu umieszczajàcego na rynku
zwierz´ta lub produkty;

2) okreÊlenie gatunku, rodzaju i liczby
umieszczanych na rynku zwierzàt lub
produktów;

3) miejsce pochodzenia i przeznaczenia
zwierzàt lub produktów;

4) termin zamierzonego umieszczenia
na rynku zwierzàt lub produktów.

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia do-
∏àcza si´ kopi´ dowodu uiszczenia op∏a-
ty za rozpatrzenie tego wniosku, w wy-
sokoÊci okreÊlonej w przepisach o In-
spekcji Weterynaryjnej.

5. W pozwoleniu okreÊla si´ szczegó∏owe
wymagania zdrowotne majàce zastoso-
wanie do zwierzàt b´dàcych przedmio-
tem przesy∏ki.

6. Je˝eli zwierz´ta, o których mowa
w ust. 1, sà przemieszczane do innych
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, G∏ówny Lekarz Weterynarii prze-
kazuje informacj´ o tym przemieszcza-
niu w∏aÊciwym organom paƒstw cz∏on-
kowskich tranzytu i przeznaczenia. 

Art. 40a. 1. Przepisy art. 31—40 stosuje si´ do
ozdobnych zwierzàt wodnych umiesz-
czanych na rynku, z wy∏àczeniem
ozdobnych zwierzàt wodnych utrzy-
mywanych w akwariach komercyj-
nych, sklepach zoologicznych, skle-
pach ogrodniczych, stawach ogrodo-
wych lub hurtowniach, je˝eli obiekty
te:

1) nie majà bezpoÊredniego kontaktu
z wodami naturalnymi lub

2) sà wyposa˝one w system oczysz-
czania Êcieków ograniczajàcy do do-
puszczalnego poziomu ryzyko prze-
niesienia chorób zakaênych tych
zwierzàt do wód naturalnych.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe wymagania wete-
rynaryjne, jakie powinny spe∏niaç
ozdobne zwierz´ta wodne umieszcza-
ne na rynku, majàc na wzgl´dzie aktu-
alnà sytuacj´ epizootycznà, status epi-
zootyczny paƒstwa, strefy lub enklawy
oraz przepisy Unii Europejskiej obo-
wiàzujàce w tym zakresie.”;

17) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obowiàzkowi zwalczania podlegajà choroby
zakaêne zwierzàt:

1) wymienione w za∏àczniku nr 2;

2) obj´te programami, o których mowa w art. 57
ust. 1 pkt 1 lub 4, na zasadach okreÊlonych
w tych programach.”;

18) w art. 42 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„W przypadku podejrzenia wystàpienia choroby
zakaênej zwierzàt, a w szczególnoÊci poronienia
u byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz, objawów neurologicz-
nych u zwierzàt, znacznej liczby nag∏ych padni´ç,
zmian o charakterze krost, p´cherzy, nad˝erek lub
wybroczyn na skórze i b∏onach Êluzowych zwierzàt
kopytnych oraz podwy˝szonej ÊmiertelnoÊci zwie-
rzàt akwakultury, posiadacz zwierz´cia jest obo-
wiàzany do:”;

19) w art. 43:

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 2,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
w przypadku chorób zakaênych zwierzàt wy-
mienionych w za∏àczniku nr 4 w pkt 25—31,
dotyczy wy∏àcznie stref lub enklaw uzna-
nych za wolne od tych chorób lub obj´tych
programem okreÊlonym w art. 57 ust. 1
pkt 3.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli przepisy Unii Europejskiej przewidujà
takà mo˝liwoÊç, dopuszcza si´ przy zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt, po powiado-
mieniu Komisji Europejskiej lub za jej zgo-
dà, wykonywanie szczepieƒ przeciwko cho-
robom zakaênym zwierzàt wymienionym
w za∏àczniku nr 4.”;

20) w art. 44:

a) w ust. 1:

— po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmieniu:
„12a) nakazaç podmiotom prowadzàcym

dzia∏alnoÊç w zakresie przetwarzania
oraz wykorzystywania ubocznych pro-
duktów zwierz´cych unieszkodliwienie
zw∏ok zwierz´cych w zwiàzku ze zwal-
czaniem chorób zakaênych, produktów
pozyskanych od tych zwierzàt oraz
przedmiotów, z którymi mia∏y kontakt
zabite zwierz´ta;”,

— pkt 15 i 16 otrzymujà brzmienie:
„15) nakazaç podmiotom prowadzàcym dzia-

∏alnoÊç w zakresie produkcji produktów
ich przetworzenie oraz, je˝eli jest to ko-
nieczne, zastosowanie do tego przetwo-
rzenia okreÊlonej technologii;

16) nakazaç podmiotom prowadzàcym dzia-
∏alnoÊç w zakresie prowadzenia przedsi´-
biorstwa produkcyjnego sektora akwa-
kultury podj´cie czynnoÊci prowadzà-
cych do ograniczenia lub wyeliminowa-
nia czynnika chorobotwórczego;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 1a pkt 2 nie sto-

suje si´ do wydawania Êwiadectw zdrowia
dla zwierzàt akwakultury.”;

21) w art. 47 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w przy-
padku wystàpienia nowo rozpoznanej powa˝-
nej choroby zakaênej zwierzàt akwakultury
o znanej lub nieznanej etiologii, która mo˝e
rozprzestrzeniaç si´ w obr´bie populacji tych
zwierzàt lub mi´dzy tymi populacjami, albo
rozpoznania choroby zwierzàt akwakultury
podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania u ga-
tunku zwierzàt akwakultury dotychczas uzna-
wanego za niewra˝liwy, mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, zarzàdziç Êrodki okreÊlone
w art. 46 ust. 3, majàc na wzgl´dzie zapobie˝e-
nie niekontrolowanemu szerzeniu si´ choroby
zakaênej tych zwierzàt.”;

22) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za byd∏o, Êwinie, owce, kozy, konie, kury, kacz-
ki, g´si, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy,
ba˝anty, strusie (Struthio camelus), jeleniowa-
te utrzymywane w warunkach fermowych (je-
leƒ szlachetny — Cervus elaphus, jeleƒ sika —
Cervus nippon i daniel — Dama dama), rodzi-
ny pszczele (pszczo∏a miodna — Apis mellife-
ra) oraz ryby s∏odkowodne zabite lub poddane
ubojowi z nakazu organów Inspekcji Wetery-
naryjnej albo za takie zwierz´ta pad∏e w wyni-
ku zastosowania zabiegów nakazanych przez
te organy przy zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi zwalcza-
nia przys∏uguje odszkodowanie ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa.”;

23) w art. 51 w ust. 6 w pkt 3:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-

nie:
„powiadamia Komisj´ Europejskà, inne paƒ-
stwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej, a w przy-
padku chorób zakaênych zwierzàt akwakultury
tak˝e Konfederacj´ Szwajcarskà i paƒstwa
cz∏onkowskie Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o:”,

b) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) chorobach zakaênych zwierzàt podlegajà-
cych notyfikacji w Unii Europejskiej oraz
o wygaszeniu ognisk tych chorób, w tym
niezw∏ocznie o nowo rozpoznanej powa˝-
nej chorobie zakaênej zwierzàt akwakultury
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o znanej lub nieznanej etiologii, która mo˝e
rozprzestrzeniaç si´ w obr´bie populacji
tych zwierzàt lub mi´dzy tymi populacjami,
albo o rozpoznaniu choroby zwierzàt akwa-
kultury podlegajàcej obowiàzkowi zwalcza-
nia u gatunku zwierzàt akwakultury dotych-
czas uznawanego za niewra˝liwy, stanowiàc
zagro˝enie dla innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej,”;

24) w art. 54 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Realizacja zadaƒ wynikajàcych z planów goto-
woÊci przez podmioty wymienione w ust. 3
jest finansowana ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaê-
nych zwierzàt.”;

25) w art. 57:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. G∏ówny Lekarz Weterynarii opracowuje:

1) programy zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt, w tym chorób odzwierz´cych,

2) programy majàce na celu wykrycie wy-
st´powania zaka˝eƒ czynnikami wywo∏u-
jàcymi choroby zakaêne zwierzàt lub po-
szerzenie wiedzy o ryzyku wystàpienia ta-
kich chorób,

3) programy nadzoru nad chorobami zakaê-
nymi zwierzàt akwakultury majàcego na
celu osiàgni´cie przez terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stref´ lub enklaw´ sta-
tusu wolnego od danej choroby zakaênej,

4) krajowe programy zwalczania chorób od-
zwierz´cych i odzwierz´cych czynników
chorobotwórczych wymienionych w roz-
porzàdzeniu (WE) nr 2160/2003 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lis-
topada 2003 r. w sprawie zwalczania sal-
monelli i innych okreÊlonych odzwierz´-
cych czynników chorobotwórczych prze-
noszonych przez ˝ywnoÊç (Dz. Urz. UE
L 325 z 12.12.2003, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 41, str. 328), zwanym dalej
„rozporzàdzeniem nr 2160/2003”, w za-
∏àczniku I

— kierujàc si´ sytuacjà epizootycznà i epi-
demicznà kraju oraz obowiàzujàcymi w tym
zakresie przepisami Unii Europejskiej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku programu, o którym mowa
w ust. 1, wspó∏finansowanego ze Êrodków
pochodzàcych z Unii Europejskiej oprócz
wymagaƒ, o których mowa w ust. 2, pro-
gram powinien spe∏niaç wymagania okreÊ-
lone w przepisach Unii Europejskiej.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. G∏ówny Lekarz Weterynarii, w wyniku
uzgodnieƒ z Komisjà Europejskà, dokonu-
je zmian w programie, o którym mowa
w ust. 5.”;

26) uchyla si´ art. 57a;

27) art. 57b i 57c otrzymujà brzmienie:

„Art. 57b. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii jest orga-
nem w∏aÊciwym do:
1) zatwierdzania programów kontroli

okreÊlonych w art. 7 rozporzàdze-
nia nr 2160/2003 oraz do przecho-
wywania wyników realizacji tych
programów;

2) wyst´powania z wnioskiem okreÊ-
lonym w art. 8 rozporzàdzenia
nr 2160/2003;

3) wyst´powania o przyznanie okresu
przejÊciowego w przypadkach
okreÊlonych w art. 9 ust. 2 i art. 10
ust. 5 rozporzàdzenia nr 2160/2003.

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii wydaje
decyzj´ o zatwierdzeniu programów
okreÊlonych w art. 7 rozporzàdzenia
nr 2160/2003.

Art. 57c. Je˝eli program, o którym mowa w art. 57,
przewiduje odszkodowanie za zwierz´ta
zabite lub poddane ubojowi z nakazu or-
ganów Inspekcji Weterynaryjnej albo za
zwierz´ta pad∏e w wyniku zastosowania
zabiegów nakazanych przez te organy, to
do odszkodowania stosuje si´ przepisy
art. 49.”;

28) w art. 58:

a) uchyla si´ ust. 2,

b) w ust. 3 uchyla si´ pkt 2;

29) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. G∏ówny Lekarz Weterynarii wyst´puje do
Komisji Europejskiej z wnioskiem o uzna-
nie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub regionu po∏o˝onego na tym teryto-
rium za urz´dowo wolne lub wolne od
danej choroby zakaênej zwierzàt, je˝eli sà
spe∏nione wymagania w tym zakresie
okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h lub
w kodeksach zdrowia zwierzàt wydanych
przez Mi´dzynarodowe Biuro Epizootycz-
ne (OIE).”;

30) po art. 60 dodaje si´ art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii sk∏ada
Komisji Europejskiej oÊwiadczenie
o uznaniu strefy lub enklawy po∏o˝o-
nej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej za wolne od danej choroby
zakaênej zwierzàt akwakultury, je˝eli
sà spe∏nione wymagania w tym zakre-
sie okreÊlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h.

2. Do oÊwiadczenia do∏àcza si´ doku-
mentacj´ potwierdzajàcà spe∏nienie
wymagaƒ niezb´dnych do uznania
strefy lub enklawy za wolne od danej
choroby zakaênej zwierzàt akwakul-
tury.
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3. Do uznania stref lub enklaw stano-
wiàcych ponad 75 % terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub obejmujà-
cych obszary zlewni, które sà wyko-
rzystywane wspólnie z innymi paƒ-
stwami cz∏onkowskimi Unii Europej-
skiej lub paƒstwami trzecimi, za wol-
ne od danej choroby zakaênej zwie-
rzàt, przepis art. 60 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

31) w art. 61 w ust. 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) wymagania niezb´dne do uznania terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, regionu, strefy lub
enklawy po∏o˝onych na tym terytorium za
urz´dowo wolne lub wolne od danej choroby
zakaênej zwierzàt oraz szczegó∏owy tryb tego
uznawania, a w przypadku zwierzàt akwakul-
tury tak˝e warunki i tryb zawieszania, cofni´-
cia oraz ponownego uznania terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, strefy lub enklawy,
w stosunku do których zawieszono lub cofni´-
to uznanie,”;

32) w art. 85:

a) w ust. 1:
— uchyla si´ pkt 8,
— w pkt 9:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) programie:

— zwalczania chorób zakaênych zwie-
rzàt,

— majàcym na celu wykrycie wyst´-
powania zaka˝eƒ czynnikami wy-
wo∏ujàcymi choroby zakaêne zwie-
rzàt lub poszerzenie wiedzy o ryzy-
ku wyst´powania takich chorób,

— nadzoru nad chorobami zakaênymi
zwierzàt akwakultury majàcego na
celu osiàgni´cie przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stref´ lub
enklaw´ statusu wolnego od danej
choroby zakaênej, 

— zwalczania chorób odzwierz´cych
i odzwierz´cych czynników choro-
botwórczych wymienionych w roz-
porzàdzeniu nr 2160/2003, w za-
∏àczniku I

— wprowadzonych na podstawie
przepisów ustawy,”,

— uchyla si´ lit. b,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kto uchyla si´ od obowiàzku ochronnego

szczepienia psów przeciwko wÊciekliênie,
a w przypadku wprowadzenia obowiàzku
ochronnego szczepienia kotów przeciwko
wÊciekliênie — od tego obowiàzku 
— podlega karze grzywny.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1 i 1a, stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania w sprawach o wykroczenia.”;

33) w za∏àczniku nr 2:

a) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) przenoÊne gàbczaste encefalopatie prze-
˝uwaczy (Transmissible spongiform ence-
phalopathies of ruminants — TSE);”,

b) uchyla si´ pkt 23,

c) w pkt 29 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 30—38 w brzmieniu:

„30) bonamioza (Bonamia exitiosa);

31) perkinsoza (Perkinsus marinus);

32) mikrocytoza (Microcytos mackini);

33) zespó∏ Taura (Taura syndrome);

34) choroba ˝ó∏tej g∏owy (Yellowhead disease);

35) zespó∏ WSS (White Spot Syndrome);

36) zaka˝enie herpeswirusem koi (Koi herpes
virus — KHV);

37) epizootyczna martwica uk∏adu krwiotwór-
czego (Epizootic haematopoietic necrosis
— EHN);

38) zakaêny zespó∏ owrzodzenia (Epizootic
ulcerative syndrome — EUS).”;

34) w za∏àczniku nr 3 uchyla si´ pkt 35 i 36;

35) w za∏àczniku nr 4 w pkt 17 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 18—31 w brzmieniu:
„18) epizootyczna martwica uk∏adu krwiotwór-

czego (Epizootic haematopoietic necrosis —
EHN); 

19) zakaêny zespó∏ owrzodzenia (Epizootic ulce-
rative syndrome — EUS);

20) bonamioza (Bonamia exitiosa);
21) perkinsoza (Perkinsus marinus);
22) mikrocytoza (Microcytos mackini);
23) zespó∏ Taura (Taura syndrome);
24) choroba ˝ó∏tej g∏owy (Yellowhead disease);
25) zespó∏ WSS (White Spot Syndrome);
26) marteilioza (Marteilia refringens);
27) bonamioza (Bonamia ostreae);
28) wirusowa posocznica krwotoczna ryb ∏oso-

siowatych (Viral haemorrhagic septicaemia
— VHS);

29) zakaêna martwica uk∏adu krwiotwórczego
ryb ∏ososiowatych (Infectious haematopoie-
tic necrosis — IHN);

30) zaka˝enie herpeswirusem koi (Koi herpes vi-
rus — KHV);

31) zakaêna anemia ∏ososi (Infectious salmon
anemia — ISA).”.

Art. 2. W ustawie z dnia 10 grudnia 2003 r. o kon-
troli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16,
poz. 145 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127) w za∏àczniku nr 1
w cz´Êci I w rozdziale 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 paêdzierni-
ka 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdro-
wia zwierzàt akwakultury i produktów akwakultu-
ry oraz zapobiegania niektórym chorobom zwie-
rzàt wodnych i zwalczania tych chorób.”.
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Art. 3. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspek-
cji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) zdrowiem zwierzàt przeznaczonych do rozro-
du oraz jakoÊcià zdrowotnà materia∏u biolo-
gicznego i jaj wyl´gowych drobiu,”;

2) w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) sprawowania nadzoru nad wy∏adowywaniem
ze statków rybackich i statków przetwórni pro-
duktów rybo∏ówstwa, nad obróbkà, przetwór-
stwem i przechowywaniem tych produktów
oraz Êlimaków i ˝ab,”;

3) w art. 30 w ust. 1 w pkt 5 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) pozyskiwaniem, obróbkà lub przechowywa-
niem materia∏u biologicznego, jaj wyl´gowych
drobiu lub jaj i gamet przeznaczonych do ce-
lów hodowlanych,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o pro-
duktach 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) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Produkty rybo∏ówstwa, ma∏˝e, szkar∏upnie, os∏oni-
ce i Êlimaki morskie wprowadzane na rynek mogà
pochodziç z gospodarstwa podlegajàcego ograni-
czeniom, nakazom lub zakazom wydanym na pod-
stawie przepisów o ochronie zdrowia zwierzàt
oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, je˝eli
nie sà rybami i mi´czakami wykazujàcymi klinicz-
ne oznaki choroby lub nie pochodzà od lub z ta-
kich zwierzàt.”.

Art. 5. 1. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowanà okreÊlonà
w art. 1 pkt 1 lit. p ustawy wymienionej w art. 1, któ-
rej prowadzenie zgodnie z dotychczasowymi przepi-
sami nie wymaga∏o zg∏oszenia zamiaru jej podj´cia
powiatowemu lekarzowi weterynarii, tracà prawo do
prowadzenia tej dzia∏alnoÊci, je˝eli w terminie 3 mie-
si´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 w zakresie:

1) chowu lub hodowli zwierzàt akwakultury oraz roz-
rodu ryb, której prowadzenie zgodnie z dotychcza-
sowymi przepisami nie wymaga∏o stwierdzenia
spe∏nienia warunków weterynaryjnych, a zgodnie
z przepisami ustawy wymaga takiego stwierdze-
nia, w tym stwierdzenia spe∏niania wymagaƒ
weterynaryjnych dla obiektów budowlanych lub
miejsc prowadzenia tej dzia∏alnoÊci 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 wej-
Êcia w ˝ycie ustawy nie z∏o˝à, zgodnie z jej przepi-
sami, wniosku o dokonanie takiego stwierdzenia,
na podstawie którego zostanà zatwierdzone jako
podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie pro-
wadzenia przedsi´biorstwa produkcyjnego sekto-
ra akwakultury;

2) prowadzenia zak∏adu przetwórczego przetwarzajà-
cego lub poddajàcego ubojowi zwierz´ta akwakul-
tury w ramach zwalczania chorób zakaênych tych
zwierzàt, której prowadzenie zgodnie z dotychcza-
sowymi przepisami nie wymaga∏o stwierdzenia
spe∏nienia warunków weterynaryjnych, a zgodnie
z przepisami ustawy wymaga takiego stwierdze-
nia, 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 prowa-
dzenia tej dzia∏alnoÊci, je˝eli w terminie 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie z∏o˝à, zgodnie
z jej przepisami, wniosku o dokonanie takiego
stwierdzenia, na podstawie którego zostanà za-
twierdzone jako podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie prowadzenia zak∏adu przetwórczego.

Art. 6. Do post´powaƒ w sprawie chowu lub ho-
dowli zwierzàt akwakultury oraz rozrodu ryb, wszcz´-
tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, stosuje si´ przepisy tej ustawy.

Art. 7. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 1 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym ustawà.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 40 oraz art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 1 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie od-
powiednich przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawà.

Art. 8. 1. Programy zwalczania chorób odzwierz´-
cych i odzwierz´cych czynników chorobotwórczych
wymienionych w rozporzàdzeniu (WE) nr 2160/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada
2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych okreÊ-
lonych odzwierz´cych czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez ˝ywnoÊç (Dz. Urz. UE L 325
z 12.12.2003, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328), w za∏àczni-
ku I, ustanowione na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy
wymienionej w art. 1, zachowujà moc na okres, na
który zosta∏y ustanowione.

2. Programy, o których mowa w ust. 1, mogà byç
zmienione przez Rad´ Ministrów, w drodze rozporzà-
dzenia, w granicach okreÊlonych w art. 57 ust. 7 usta-
wy wymienionej w art. 1.

Art. 9. Do programów okreÊlonych w art. 8, przy-
j´tych przez Rad´ Ministrów, w drodze uchwa∏y,
i przekazanych do Komisji Europejskiej z wnioskiem
o ich zatwierdzenie, stosuje si´ przepisy art. 57 ust. 7
ustawy wymienionej w art. 1.

Art. 10. Marsza∏ek Sejmu og∏osi tekst jednolity
ustawy wymienionej w art. 1 w terminie 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


