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ZARZĄDZENIE MINISTRÓW ROLNICTW A ORAZ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU 

Z dn.ia 18 stycznj~ 1960 r. 

w sprawie obowiązku i sposobu zgłas'lantaor • .l dostarczania zwlok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pr'Zepisó\~ z dnia 22 sier!Jnia 
W2'ł r. B zwalczilniu zaraźliwych cłwrób zwierz.ęcych (n? u. 
z t927 r . Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. :975, ·z t!J28 r. Nt Zfj, 
poz: 22!), z 1932 r. Nr 26, poz. 2Z!}, Nr 60, poz. 573 i Nr 61, 
poz. 622, z 1934 .r, Nr BO, pOl. 976, "L 1938 r. Nr 21, poz. 245, 
z 1948 r. Nr 49, poz. 373 i z 1951 'f. Nr 1, PQz. 4) Ofaz art. 2 i " 
l1fiO{awy J: dnia 1 mdrCil 1949 r. o zakładach utylizacyjnych 

" {Dz. U. Nr t8, poz. 113) lclfządu Słę, CG oastępuje: 

§ 1. Za zwłoki zwierzęc~ w rozumi'eniu niniejszeryo u
rządzenia uważa się padłe lub zabite nie w celu spożycia: 

1) zwierzęta jednokopytne (koo.ie, 'Osły, muły, osl'Omułv), 
bydło, świnie, Gwce i kozy, j€żeli waga. tych zWlerząt 

przekracza 20 kg, 

2) zwierzęta bez względu na gatunek, jeżeli łączna wega 
zwł9k , znajdujących się u jednego posiaGlacza przekrd
eza 20 kg. 

§ 2. 1. Nd terenie okręgów działalności zakładów utyli
zacyjnych, określonych' w zalączniku nr l do ninIejszego l.i!I.

rządzenia, wpwwadza się obowiązek zl]laszaRia bądż dOiildf
ezania ~włok zwierzęcych do tych zakładów lub do prowa
dzonych przez te zakłady punktów zbiorczych. . 

2. Obowiązek ustałony w ust. 1 nie dotyczy zwłQk zwie
rzęcych, będących własnością ogrodów 'loologicznych, z wy
jątkiem przypadków, gdy zwierz:tapadły na zaraźliwe cho
roby zwierzęce. 

'§ 3. 1. Obowiązek zgłaszania zwłok zwierzęcych ciąży Ra: 

l) posiadaczu łub użytkowniku padłego bądź zabite-gG ' nie 
w celu spożycia zwierzęcia, 

2) użytkowniku gruntu, na którym znajdują się porzucone 
zwłoki zwierzęce, 

3) jednostce prowadzącej gospoddrkę na drodze, na której 
tnajdują się porzucone z\~łoki zwierzęce, 

4} kierowni.ku zakładu, na terenie którego zwierzę leczone 
padło, w fazie nieobecności posiadacza ' bądź użytkownikil 

zwierzęcia. 

2. Osoby lub jednostki określone w u~t. 1 obowiązane są 
,niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili pad
nięcia zwierzęcia bądź od chwili wykrycia zwłok dokonać 
zgłoszenia zwłok zwierzęcych ustnie, telefonicznie, telegra
ficznie lub pisemnie przez posłalica do odpowie4niego zakładu 
utylizacyjnego lub punktu zbiorczego albo do biura gromadz
kiej rady narodowej lub do właściwego organu administracji 

, rolnej prezydium miejskiej, dzielnicowej rady narodowej bądź 
rady narodowej osiedla, podając następujące dane: 

l) gatunek zwierzęcia, 

2) przypuszczalny ciężar zwłok, 

3) nazwisko, imię i adresposiadacził bądź użytkownih. 
o tle dane te są znane zgłaszającemu, 

4) miejsce znajdowania się zwłok, 

5) przypuszczalną przyczynę śmierci zwien:~cta. bądź objił- ' 
wy choroby, ° ile te dane są Zflane zgla.szaj.qcemu, 

6) nazwisko, imię i adres zgłaszającegG .. 

3. Organy, o których mowa w usL 2, zobowiązane są 
natychmiast przekazac zgł<Jszenie zwłok zwierZ(;cych włił'Ści
wemu zakładowi uty1iLdcyjnemu lub IlunktQw4zbio.fczeum 
wraz z danymi określonymi w ust. 2. 

§4. Osoby lub jed.nostki wymienione w § 3 ust. 
oprócz zgłoszenia obowiązane są do: 

1) zabezpieczenia zwłok zwierzęcych przed rozw{eCl.ełł~elQ 
ii i uszkodzeniem, 

2) wydania zwłok zwierzęcych w całości wraz ze skórą, 

włosiem i rogowizną właściwym zakładom utylizacyjnym 
lub punktom zbiorczym, r, 

3) dostarczenia zwlo~ do najbliższego miejsca drogi, do któ
rego środek przewozowy zakładu utylizacyjnego lub 

. punktu zbiorczego może dojechać, jeż~1i zwłoki 'l':ni1j
dują się na obszarze gromady w miejscu niedostęprrym 

d[a tego środk.a przewozowego" z tym że .ieieH osoba 
zobowiązana nie może dostarczyć zwlok z braku własne
go środka przewozowego, obowiązek ten ciąźy na bilłłze 
gromadzkiej rady narodowej, 

4)udziel'enia pracownikowi zakładu u'tyHucyjlleg() lUB 
punktu zbi,orczego pomocy przy ładowaniu zwłok. 

§ 5. 1. Jednostki przyjmujące zgłoszenia r§3 ust. 2) zo
bowiązane są w razie podejrzenia, że zwłoki , pochodzą od 
zwi,erząt padłych na choroby zaraźliwe objęte obowiąźkiem 

zgłoszenia w myśl art. 20 przepisów z dnia 22 sierpnia 1921 r. 
o zwalczaniu zaraźliwych chorób ' zwierzęcych (Dz. U. z 1927 r. 
Nr 77, poz, 673 z późniejszymi zmianami) zawiadomić o tym 
powiatowego (miejskiego) lekarza weterynarii. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 odbiór zwlokpnez 
zakład utylizacyjny lub punkt zbiorczy może nastąpić tylko 
za zezwoleniem powiatowego (miejskiego) lekarza wetery
narii. 

§ 6. Jednostki przyjmujące zgłoszenia prowadzą ewi
dencję zwłok żwierzęcych według wzoru stanowiącego 2a
łącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; organy wymieni·,me 
w § 3 ust. 2 wypełniają tylko rubryki 1-5 księgi ewidenc.ji 
zwłok zwierzęcych. Prowadzenie tej ewidencji podlega kon
troli powiatowego (miejskiego) lekarza weterynarii. 
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§ 7. 1. Przewiezienie zwłok zwierzęcych do zakładu uty
lizacyjnego lub punktu zbiorczego powinno odbywać s i ę 
środkiem przewozowym zakładu uty lizacyjnego lub punktu 
zbiorczego. 

2. W razie gdy nie zachodzi przypadek zaraźliw ej cho
roby zwierzęcej ani jej podejrzenie, posiadacz (użytkownik) 

może dostarczyć odpłatnie zwłoki zwierzęce własnym środ

kiem przewozowym, 

3. Zakład utyli zacyjny bądź punkt zbiorczy otrzymawszy 
'powiadomienie o zwłokach obowiąz imy jest odebrać je 
w okresie od 1 kw ietnia do 30 września najpóźniej w cią g u 

24 godzin, w okresię od 1 paźdz i ernika do 31 mar Ci;l najpóźn iej 

w ciągu 48 godzin. 

§ 8. Jeźeli odebranie zwłokzwierzęc,ych nie ńastąpil o 

w terminach określonych w § 7 ust. 3, osoby lub jednostki 
wymienione w § 3 ust. 1 powinny je nieszkodliwie usunąć 
w inny sposób s}osownie do obowiązujących w tym zakre!>ie 
przepisów weterynaryjnych. 

§ 9. Odbiór .zwłok zwierzęcych przez zakład utylizacyj
. ny lub punkt zbiorczy powinien być każdorazowo potwierdzo
ny przez wydanie oddawcy zwłok pokwitowania odbioru na 
blankiecie właściwego zakładu utylizacyjnego. 

§ 10. 1. Za zwłoki zwierzęce, II także za ich przewóz 
w razie przewiezienia zwłok środkiem przewozowym pos ia
dacza (§ 7 ust. 2), zakład utylizac~y,jny lub punkt zbiorczy 
obowiązany jest wypłacić posiadaczowi zwłok odpowiedni ą 
naleźn~ść W !,ysokości określonej w ,trybie przepisów o us(a
laniu cen, opłat i stawek taryfowych. Koszty związane z d.o
titarczen'iem środków przewozowych przez ' biuro gromadzkiej 
rady nyrodowej ?okrywa ~akład uty1iza cyj~y.lub~unkt zbior-
czy w !WysokOŚCI ustalonej w podanym wyzej trybie. . t 

! 

~I 2. Za zgłoszenie zwłok zakład utylizacyjny lub punkt 
. zbiorczy obowiązany jest zwrócić osobom lub jednostkom 
wyszczególnionym w § 3 ust. 1 poniesione w związku ze zgło- ' 
:szeniem koszty za odbiorem dowodów stwierdzających ich 
wysokość. Koszty zgłoszenia należy zwracać także w przy
padku nieodebrania zgłoszonych zwłok. 

-
dz i ału karmy mięsnej dla m i ęsożernych zwierząt futerko-
wych. 

2. Na karmę dla zw i erząt określonych w ust. 1 mogą hyć 
sprzedawane ty lko części zwłok zbadane. przez lekarza wete
rynarii i uznane za wolne od zaraźliwych chorób zwierzęcych 
oraz od pasoży tów i skła d n ików chem icznych szkodliwy ch dla 
ludzi lub zwierząt. 

3. Sprzedaż części zwlok może odbywać się w mJejscu 
padnięcia zwierżęcia lub - po otrzymaniu zezwolenia właści
wego w zakresie weterynarii organu administracji prezy
dium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta 
wyłączonego z woj ewództwa) - w zakładzie utylizacyjnym 
a lbo w punkcie zbiorczym. Zezwolenie to może być wydane 
tylko po stwierdzeniu, że zakład utylizacyjpy lub punkt 
żbiorczy odpowiada wymaganiom sanitarno-weterynaryjnym, 

. a przede wszystkim posiada urządzenia zabezpieczające przed 
rozwleczeni.em zarazy zwierzęcej . 

§ 12. Za sprzedawane. cZf;ści zwłok zwierzęcych, uznane 
za nadające się na karmę dla zwierząt, zakłady utylizacyjt]e 
lub punkty zbiorcze powinny pobierać opJaty określone w h-y
bie przepisów o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych. 

l ' 

§ 13. Przewóz zwłok do zakładów utylizacyjnych · i punk
tów zbiorczych. lub karmy mięsnej dla zwierząt futerkowych 
powinien się odbywać w taki sposób, aby żadne części zwłok 
(wnętrzności , krew itp.) lub karma nie przedostawały się po
za środek przewozowy. Srodek przewozowy użyty do prze
wozu powinien być odpowiednio obudowany; a po dokonaniu 
przewozu - odkażony. Części zwłok · lu b . karma przewożope 
środkami przewozowymi n ie obudowanymi powinny być 
szczelnie prz~kryte. ' 

§ 14. Koszty nadzoru weterynaryjnego oraz dokonanych 
w toku tego nadzoru badań (sekcji) ponoszą właściwe zakła
dy utyiizacyjne. 

. § 15. W powiatach (miastach) objętych działalnością 

zakładów utylizacyjnych właściwe organy administracji rol
Dej prez.ydiów powiatowych rad namdowych (rad narodo-

. . . wych miast stanowiących powiaty i miast wyłączonych z wo-
• 3,' _ W~płata naleznoścJ, o ktorych mo~a w. ust. i 2, po- . " jewództw) podadzą zarządzen i e niniejsze oraz adresy właści-

wI.nna by~ dokon.a~a prze~ zakład utyhzacyjn~ l~b punkt wych zakładów utylizacyjnych i punktów zbiorczych do wia
Z~lorczy rownoczesme z odbIOrem zWłok,.lI w razie .m~odebrcl- domości publicznej na terenie swych powiatów (miast) sposo-
Dl~ zwłok (us~. 2) - przed upływem dwoch tygodm licząc od bem tam przyjętym w terminie 30 dni od dnia ' ogłoszenia 7.a-
dma zgłoszeDla zwłok. rządzen i a. 

§ 11. 1. Zakłady utylizacyjne lub podległe im punkty 
zbiorcze, będące pod nadzorem lekarsko-weterynaryjnym,'bę
dą sprzedawać części zwłok zwierzęcych na karmę dla zw ie
rząt: 

. 'l) mif;sożernych znajdujących się w ogrodach zoologicznych 
lub specjalnych zakładach hodowli zwierząt mięsożH
nyeh, 

~) futerkowych, stanowiących własność hodowców ·zaopa
bywanych w trybie przepisów określających zasady roz-

§ 16. Traci moc zarządzen i e Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych z dnia 14 stycznia 1949 r. o obowiązku i sposo
bie ' zgłaszania i dostarczani.a zwłok zw i erzęcych do zakładów 
tltylizacyjnych (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-7, poz. 82, 
z 1952 r. Nr A-lOS, poz. 1633, z 1957 r. Nr l, poz. 9 i Nr ,S8, 
poz. 527 oraz z 1958 r. Nr 42, poz. 241). 

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie po uplywie 30 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: w z. SI. GUCWQ 

Minister Puemyslu Spożywczego i Skupu: w z. SI. Lindbcrg 

! 

J 



o' 

t 
f 

Monitor Polski Nr 11 119 Poz. 51' 

Załącznik nr 1 do zarządzenia MinI. 
str ów Rolnictwa oraz PrzeJ!lys lu Spo
żywczego i Skupu z dnia 18 stycznia 
1960 r. (poz. 51). 

WYKAZ ZAKŁADOW UTYLIZACYJNYCH I OKRĘGOW ICH DZIAŁANIA 

\ 

Zasięg działania zakl~du (powiaty, miasta st<inowiące 
Lp. Nazwa zakładu, powiat Wojcw6dzt'wo powiaty, gromady) 

1 2 3 4 

l Znklad Utylizacyjny w Ełku, małostockie P;~i8ty: augustowski, ei cki , grajewski, moniceki, oleckj, 
powiat dcki sejneTlski i suwalski wojew6dztwa białostockiego. 

2 ZakJad Utylizacyjny w Ey Jgoszczy bydgoskie Powiaty: bydgoski, inowrocławski, żniński, szubiński oraz 
miast.a Bydgoszcz i lnoviroclaw wojew6dztwa bydgoskiego 

---
o 

3 Zakład Utylizacyjny w Sępólnie Kra- bydgoskie Powiaty: chojnicki, sępoleński, tucholski, wyrzyski woje-
jeńskim, p_<wiat sępoleń ski wództwa bydgoskiego oraz z1otowski wojew6dztwa k\ls2a-

liiIskiego 

" Zaklad Utyl izacyjny w Wiągu, bydgoskie P owiaty: aleksandrowski , cbelmiński, golubsko-dobrzyński 
powiat ów iecki grudziądzki, lipnowski, radziejowski, świecki, toruński i wq-

brzeski oraz miasta Grudziąd2 i Toruń wojew":dztwa bydgo-
skiego 

5 Zakład Utylizacyjny :w Gdyni gdańskie wyłącznie Zakłady Mic;sne w Gdyni 

6 Zakład Utyli za cyjny w Ząbrowie, gJańskie Powiaty: elblą ski, kwidzyilski, malborski, nowodwQr~o-
~ I 

powiat malb or8ki gdailski, sztums ki' i tC?e\uki oraz miasta Elbląg i - Tczew 
województwa gtlallskicgo 

- --

7 Zakład Utyl izacyjny w Lęczycacb, gdańskie Powiaty: lęborski, pucki, wejherowski oraz miasto -Gdynia ' 
_ powiat lęborski wojewódzlwa gdańskiego 

---
8 Zakład Utylizacyjny w 2ukowie. J!dańskie Powiaty: gdański, kartuski, kościerski i starogardzki oraz 

powiat k8rtn~ki <, m iasta Gdańsk i Sopot województwa gdańskiego 
-

9 Zakład Utylizacyjny w Bycinie, katowickie Powiaty : bielski,-gliwicki, pszczyński i t)~ski oraz miasta: 

powiat gliwicki Bielsko-Biala , lly tom, Chorzów, Gliwice,- Katowice, Mysło-

wice, Ruda Śląska, Siemiano\\,ice Śląskie, Świętochlowice, 
Tychy i Zabrze województwa katowickiego 

10 Zakład Utylizacyjny w Jastrzębiu -,katowickie PowilIty: b~dziński. cZfstochows)d, klobucki, łubliniecki, 
k .Poraja, powiat myszkowski , myszkowski, tarnogórski i zawierciański -oraz miasta: Będzin; 

Czeladź, Częstocbowa, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Za-
wiercie województwa katowickiego ---

II Załlad Utylizacyjny w Firleju kieleckie Powiaty: ł!iałohrzeski, ilżecki, kozienicki, konecki, lipski, 
k.Radomia opoczyń.k.i, przysllski, radomski, szyJlowiecki, z,,"oleński oraz . miasta: Radom, Skarżysko-Kamienna i Starachowice woje-

wództwa kieleckiego 

12 Zakład Utylizacyjny w KOTlinie, koszaliń8kie Powiaty: bi'nlogardiki, drawski, kolobrzeski, koszaliń~ki 
powiat biJl!oganlili i walecki oraz gromady: Barwice, Czaplinek, Grzmiąca, Iwin, 

Kluczewo, Krosino, Lubowo, Polne, Siemczyno powiatu 
szczecineckiego oraz miasto Koszalin wojew6dztwa kosza-

_. - lińd;itgo 
,/ 

13 Zaklad Utylizacyjny w PolBDowie, koszalińskie Powiaty: bytowski, człuchowski, miastecki , sławieilski, 

powiat sławieDski słupski i gromady: Drzonowo, Jelenino, Lotyń, Okonek, 
Parsęcko, Silnowo,_.Spore, . Szczecinek i Wierzcbowo po"{iatu 
szczecineckiego oraz miasto Słupsk wojew6dztwa koszaliń-
ski~go 

, 
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4J~' .Na7:Ula układu, powiat 

1 2 

14 Zakład Utyliocyjny w BieŻUlewie, 
powiat krakowski 

t5 Zakład Utyliucyjny w Krasnym
stawie, . po~'iat krasnostawsu 

Hi Zakład Utylizacyjny Rutła-Bu,.j, 

17 

Ił 

1'9 . 

20 , 
, 

21 

2% 

%3 

24, 

25 

26 

21 

2& 

groaia4'a lkuiyea Wmłk. 
k .Ald<saNir4wa LóUkiqe., 
powia't łódzki 

Zakład Utylizacyjny w Stolcu, 
powiat sieradzki 

Zakład. Uty1iLacrjłlf W ZiełlSkll, 

powiat kutnowski 

Zulai! . Utylizacyjny wGrajwie, 

p,owiat ciżyeki 

Zakład Utylizacyjny w Karczemce, 
powiat Jm}rll$ki 

Zakład UtyiiucyJIII,,. w Kimncacb, 
powiat iławski 

Zakład Utylizac}1ny w Mr4g0wie, 
pewiat ftlr~wKi 

Zakład Utyli:zacyjnf 'iN' GT8ltBikaeJt. 
powiat gluhczyc'ki 

Zakład Utylizacyj"1 w W'C~adl. 
powiat .opolski. 

/ 

Zakład UtylizacY3ftY w GoImie. 
'-

powiat koniński 

Zakład Utylicacyjoy w ]ank.ówi. 
Dolnym, powiat gnieŹBieó.ski · 

Zaklad Utylizacyjny 'w Krobi, 
p owiat gOit yDilki 

Zakład Utylizacyjny w Tarnowio 
Starym, powiat ko.s.ciJUiski 

IW 

W ojelt'ódzlWO 

ił 

lubelskie 

ł9d·zkio 

.olsztyńskio 

oLJztpis\ic 

omtpisldc 

epeUkie 
, 

p6llnafiskie 

poom..u.ekic -

poznańwe 

,poznańskirl 

I 

PO'l. 5ł 

Zasięg działania zakładu (powiaty, miasta stanowiąco 
, powiaty, gromady) 

4 

N'ast.., KTflkew 
Powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski , mie

chows1d, myśłeniclci, o1łruski, oswitcims'ki, proezowicki i wa- ' 
d9wicki oraz miasto Ja~{N'lUlO wejcliO'óutwa krakowski. 

Powiaty: bdżycki, bil,oraj!iki. bychawski, chelmski, ,kra
snostawski, lubelski , zam:ojdd oraz miasta: Lubiin, Cnelm 
i z,,1BD5t: województ wa Juekk~ 

Miusto Łó'i 
P.gwiaty: bczezm.n, J.5ki, lęuydi, ~"iCki, ł9d.ili, podilę

bieki, rawski, skierniewic~i oraz miasta: Pabia·nice, Zgierz 
i Tomanów .Mazowiecki województwa łódzkiego i powiat 
,socbau:ewski woje,wództwa w8.rua~·8kią:e 

Powiaty : bełchatowski, piotrkowski, pajęczań.ki, raiłom
szczański, . sieradzki, 'wieluński i wieruszowski ora'Z m'iaitta ' 
P,~trków Trybunalski i Zd.ńska "'-ola YI'8j.ew~d7.twa lódzki~ge 

Powiaty: Imtnows1..'i województwa lódzkiego, gostYBiński 

województwa warszawskiego, wloclawski i miasto \V1oclawek 
. województwa 'bydgoskiego 

Powiaty: bnrtoszycki, giżycki, -kętrzyński ' j ' w\'gorzewski 
wejewooztwa olsztyńskie.ga i gGlda.p.ski wojc""oo.ztwa bia
łostockiego 

·Powiaty: 1naniewski,. ,gór.owski, lidzbarski, morąski, .01-
szt}'ń;;ki, ostródzki, paslęcki aTU rIDalit-ę OlsztyulWojewództwa 
olsztyńsk~o 

P.owiaty: nCłwomiejak' iiiawsk·i w.ojew6d«t·wa almyńskiqo 
oraz brodnick,i i rypiński wojew<Sdztwa ·bfdg·cuk;~o , . 

PO\\iaty:-bi!kupiecki, lIll'4gowlIki, nidzicki,' ,piski. uczyciełi

ski \\'ojewódzlwa olsztyńskit-go 

Powiaty: glubczycki, koziel~ki, prudnicki, raciborski i mi a
st o Racibórs województwa opolskiego oraz ·powia-ty: 
cie!iZyńsk~, rybnicki, \VodE'sławiki i własta RyhmJt i Cu,
szyn województwa katoYlickie,go 

Powiaty: grodkowski, k luczborski, krapkowicki, nicmod
Hński, ny5ki, olesk~ opolski j strzelecki oraz mi'osta Nyll. 
i Gpole województwa opolskiego 

Powiaty: kaliski, kolski, koniński, p1eszewsk i, sluJlecki, 
turecki oraz miasto Kalisz województwa P9znańskiego 

Powiaty: gnieźnieński, jarocmski, 'redzki, 'WHesiJiski i mi.
sto Gniezno województwa poznańskiego oraz ~ileński wo
jewództwa bydgoskicgo 

P.owiaty: gostyński, kępiński, krotoszy"ski, ostrowski, os
tuesoowski i rawicki oraz miasto OstrQw W'ielkopołski ~'oje~ 

wództwa poznańskiego 

I 
Miasto Poznań 
Powiaty: kościański , leszczyński, poznań5ki , szamotuIski, 

śremski, wolS2tyński i ~iasto Leszno województwa pOJmań
skiego oraz powiat wsehowski województwa zielonogf. rskicgo · 
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29 Zakła d Utyliza eyjllY w Wągl'OWCU, 

\Vojeu;ódlłwO 

3 

'ZaS ' ęll dzi a lani(l wkrad li (pOWiatll, miasta str.nowilIce 
powiaty, gJ'um ad[j) 

4 

I powHń,kie P owint)' : pholl~i,'ski , czarnkow.ki, ollOrrrieki, trzc ianeck i, 

___ I __ I_JL."._"'_·_ia_t.......o"_·ą_6_'1:_0_ .... _·_je_c_k_i ________ _ ~ _ __________ I._'_VQgl'o"vie('.ki ora;~ In iusto Piła wojf"wl,dzl wa pozllall!'lk icgo 

I 
30 

31 

.32 

33 

36 

37 

311 

39 

40 

Znklad Uty lizacyjny 
pOw iat rzC8Z0Wbki 

w TrzelJO\nlisku, I 

Znk 'ad Ul ylizacyjny w Chojnie, 
powiat chojcńEki 

Zakład Utyli1"acyjny w Golczewie, 
pow'i .... ·kamimsk.i 

Zakład . Utylimlcyjny w Wąwel,nicy, 

powia't sZCZCCillaki 
--------------------

Zakład Utylizllcyjny w Grochowie 
. Sz1arbeckim, l'o,,' iat i;okoloW1!ki 

Zllkład l:tyliucyjny w Hatlll8nowie, 
,powi!lt młllwliki 

7aklad Utyliz&l:yj.ny W \VarS2aWłe 

Złłłlad Utylizacyjuy w Krzdowie, 
powiat wolQw,~ki 

Zakład Utylizacy.iny w Olcillicy, 
powiat oldnicki 

Z"kład Utylizacyjny w Prusic&ch, 
po" iat trzebuicki 

Zaklad Utylizacyjny w Sicdlęcinie, 

, powiat jelelliog?rski 

4:1 .. Z,ll'kle-d Pt-yl1zllcyjny 'w ~rodzie 
ś: ,skiej, powiat średzki 

42 

43 

Zaklad Utylizacyjny w Wolihorzu, 
powiat Iloworuuzki 

Zu1dad Utylizacyjny w Brójcaeh, 
pOWłst w1t-di:pzecki 

Zakład Utyiliza.cyjny :w Ę.óżllllkach, 

powiat gorzowski ' 

rzeszow&kie 

szczćcillskie 

'szczecińskie 

szczecil,ski~ 

'warszawskie 

w&rSIL&\,;skie 

w. at. WarJINw& 

wl'oclawskie 

wrocla Jskie 

~'rocla,vskie 

wrocławskie 

wroc'laws'kie 

wrocławskie 

zielonogórskie 

ziclollog6rskie 

Powiaty: dębicki, j aroslaw~ki, leżajski, Inhilczowski, " ań

cllcki, ko ihllszowski, mieipcki, . ni ża!" ki, przelllyski , prze
worski , lTu!yrunialiski, f:upez ycki, rzeszo,\",' ~ ki, stl"zyżowski 

i ' ta;·nobrzcski oraz mias ta: Przemyś l, Hzcszó", i Stalowa 
\\ 'ola wojewód •. twa rzeszowskiego 

Powiaty: cl!ojcilski,gry!'iń s ki, myśłiborski pyrzycki "'0-
jewó,lztwa szczeciuskiego 

Powiaty: gołeniowski, gr,yfieki, kamiellSki, łobl'ski, nowo
cgar'~''lIki i wo!lińsici w~ewii&twas"cuciitSlk ie4!:o eraz świu
w.il.s\;Ji f.vojew6d2:tw.a lws:tllI.L,ji,skiiego 

Powiaty: d!os~c'lt>ński, szczcci{l"ki i !ta.rgardzki oraz łnia-
8to Szczecin województwa szczcci,iV'kit:go 

-------------~---------

, Powiaty: losieki, ostrnwski, -siedlecki" sQkołowski, węgrow

ski i miasto Sie.tllce województwa Wllr8ulwskiego ora .. po
wint siemi'atyeki woj-e~dztwn białostockiego 

- ----------------
Powiaty: ciel'hanowski, ', mławski, plocki, płoński, sier

pecki , żoi-ołlljń~ki i mia~to Płock województwa warszawskiego 
'oraz 'J1owi; ,t ' d,ziałdowsk i wojewórlztw .. 'olsztYI,skiego 

M . .1!t. 'W'łlrsza~II, 

'P-owiaty: ' :g.oiłziskom{łzowiecki, grójecki, miński, nowo
dworski, otwocki, piaseczyń.ki, pruszkowsk~ pułtuski, woło
millski i wyszkowski oraz miasllt Otwock, l'rus"ków i Ży
ranlów wojcwńdztwa warszaw!kiego 

Powiaty: górowski, lub il'sk i i woJflw~ki województwa 
wrodawskiego oraz ,glogows-ki województwa zielonogór
skięgo 

Miasto "'roClaw, 
Powiaty: oleśnicki, olawski, strzeliński, -sycowski wro

clawski wojcw6dz:twa' wN>cławskiego oraz brzeski namy
s.lowiki i mia~to nrzeg wojew.',dzlwa .opolskiego 

Powiaty: mif.idki · 'i 'tr"elJ;l'icki ' województwa wrocław
skiego 

Powiaty: bolesla lviecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lu" 
bański, Iwówccki, zgorzelecki i ~otoryjski oraz miasto Jele
niu Góra województ\"a wrocławskiego 

Powiaty: jawor5łci, legnie'ki, śrcd1Jki i 'świdnicki 'or.\Z mia
sta Legnica i ~widnica " 'ojcwództwa wrocławskiego 

Powiaty: bystrzycki, dżier ;:olliowski, kłodzki, noworudzki, 
wałbrzyski, ząbkowicki i miasto Walbrzych województwa 
wroclawskiego 

Powiaty: guhiński, . krośnicllski, mif.dzyrzecki, nowosolski, 
eulechowski, swiebodziń~ki, zielo'Ilog(,rski i m'iasto Zie:ona 
Góra województwa ziclonogórskieg{) ora,. powiaty międiycho
dzki i nowotomyski wojew(whtwa poznań·!;'k icg-o 

Powiaty : ,gor~owski, .słubicki, skwierzyński , -strzelecki, 'su
lęcillski oraz miasto Gorzów Wielkopolski województwa zie
:kmog6rskiego 
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KSI.ĘGA' EWIDENCJI !ZWŁOR 'ZWIERZĘCYCH 

Miejsce p ieczęci jednostki prowadzącej ksIęgę 

.~----, .. 

._ .Stron , numerowanych i I • 

Rozpoczęto' dnia l , I . ~ , . 
..' 

Zakończono dnia I i ., . ' 

I 
·1 

'"' , 
/ 

. ' ,l '. ' 
_ .......... u ...................................... . .......................................................... .. ....... u •••••••••••••••••• . ••• •• •••••••• •••••••••• .. •• ......................................................................................... ... 

Dwa 'gll ~ 

K$ięgę należy prowadzić bieżąco, to znaczy w kolejności zghszania, odbierania! dalszego postępowania. 
Poszczególne rubryki wypełniać atramentem starannie i dokładnie. 
Poprawki wolno wnosić tylko czerwonym atramentem, przy czym należy odnotować datę poprawienia l podpisać 
Zwłoki zwierząt dużych zapisywać osobno przy zgłoszeniu. ' 

się~ . 
j 

jednorazOol Zwłoki zwierząt drobnych, jak' prosięta, oraz części zwłok zwierzęcych można zapisywać partiami według 
wego zgłoszenia. ' 

Nazwisko, imię i adres zgłaszającego, jeśli nie jest posiadaczem, należy wpisywać w rubryce 16 ,!Uwagi", 
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o 

J 

• o 

" '. 

" I 
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- Lp. zgłolZenła' 

~ .., Dala zgłoszenia 
... .... 
O 

,.'- ~ 
~ 

Nazwlsko. lmlo 
<II i a.dres pQsI.· 

~ ..... 

" .~ 

I 
dacza zwłok r.. .... 

~ , 
;Ił" 
c.. 

Rodzaj zwłok (opi : .... 
.elI 

sać gatu nek. płeć. 
,. .... . .... niaść. znaki 

szczególne . wagę 

w kg. uszkodze-
nia i tp .) 

~ 

§l. 
'Q.o 
(\\ 

, :::t - I <"I __ o _. 
'" 

Miejsce znajdo-
wania .le zwłok " .~ -o 

:;Ił" 

' -. Data <?dbloru 
. ' : " ~ , . . zwłok " S 

~ . .... 
":. N 

"" .', " 
~ .. Data I numer wy -

--.) danego pokwi to-
wauia odbiorll 

(") 

~ 
(") 

~ . 

-
~ 

Prz!Jczyn!J nieode -
bran ia zwłok 

, -
.. . .. .' ; Obja wy choroby 

bądi przycz!Jna 
śmierd wedlll~ 

.~ 

11'!Jwiadu lub na 

'. 
poclsławie sekcji 

- zwłok 

ol Da ta sekcji 

Wfjflik sekc j,! 
(ocen-a lekarza we-- lem vllrii i podpis .-
l eka rza wete ry-
Barii1 

" : OSłałeczng ~d· 
, 

- biorca l Ul-kłacl utW 
li z al:yj1'l!'} , grzebo -- misko. fe rm~ zwie-.., 
n:ąl fute rkołIJ!jcb . 
ogr-ód zoologiczil!,' 
itp. l 

. Numer pokwito-
waD'" 'odbiO<nJ - ( protokół złlkopa · - .c,;.:J 

-- nia, zezwolenia 
n a sprzedaż ) 

\ ; j Data o dl;> ioru . 

:; 1 Il oś ć odebrauych . 
kR 

I 

-

- U .UJ a R i ~ 




