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USTAWA

z dnia 7 czerwca 2002 r.

o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz 
o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwal-
czaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej

(Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29,
poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) w art. 7
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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a) ust. 24 otrzymuje brzmienie:
„24. Za czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem,

w tym wydawaniem paszportów oraz ksiàg re-
jestracji zwierzàt, Agencja pobiera op∏aty.”,

b) w ust. 27:
— w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) prowadzenia rejestru, o którym mowa
w ust. 8, w tym tryb zg∏aszania zwierzàt do
rejestru oraz wzór zg∏oszenia,”

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wysokoÊç op∏at za czynnoÊci zwiàzane

z oznakowaniem, wydawaniem paszportów
zwierzàt i ksiàg rejestracji, uwzgl´dniajàc
koszty ponoszone przez Agencj´, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych,”

— skreÊla si´ pkt 5.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo-
rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98,
poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3,
poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125,
poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) art. 3c otrzymuje brzmie-
nie:

„Art. 3c. Do zadaƒ Agencji nale˝y prowadzenie reje-
stru i wykonywanie innych czynnoÊci zwià-
zanych z oznakowaniem byd∏a, owiec, kóz,
Êwiƒ, koni, z wyjàtkiem koni wolno ˝yjàcych,
jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach
fermowych.”

Art. 3. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób za-
kaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organi-
zacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U.
Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790) po art. 4 dodaje
si´ art. 4a i 4b w brzmieniu:

„Art. 4a. 1. W 2002 r. i w 2003 r. znakowania i rejestra-
cji byd∏a dokonuje si´ zgodnie z przepisa-
mi ust. 2—10. 

2. Oznakowaniu podlega ca∏e pog∏owie by-
d∏a, w tym zwierz´ta urodzone przed
dniem 1 stycznia 2002 r.

3. Posiadacze byd∏a nie ponoszà op∏at za
czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem by-
d∏a, w tym za∏o˝eniem kolczyków, wyda-

waniem paszportów zwierzàt i ksiàg reje-
stracji.

4. Koszty zwiàzane z op∏atami, o których mo-
wa w ust. 3, ponosi Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa mo˝e zleciç, w drodze umowy,
dokonanie nast´pujàcych czynnoÊci zwià-
zanych z oznakowaniem byd∏a, o którym
mowa w ust. 2, w szczególnoÊci:
1) za∏o˝enia kolczyków i zg∏oszenia tego

faktu Agencji w terminie 7 dni,
2) wydania posiadaczowi byd∏a ksi´gi re-

jestracji.
6. Umowa, w sprawie oznakowania, okreÊla

w szczególnoÊci: 
1) zasady wydawania kolczyków i ksiàg re-

jestracji,
2) wysokoÊç wynagrodzenia i zasady do-

konywania p∏atnoÊci.
7. Posiadacz zwierz´cia jest obowiàzany za-

pewniç dost´p do zwierz´cia, a tak˝e
udzieliç pomocy osobom dokonujàcym
za∏o˝enia kolczyków.

8. O terminach zak∏adania kolczyków na tere-
nie gminy powiadamia posiadaczy byd∏a,
w sposób zwyczajowo przyj´ty w danej
gminie, Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

9. Po up∏ywie terminów, o których mowa
w ust. 8, posiadacz byd∏a jest obowiàzany
powiadomiç Agencj´ Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o fakcie urodzenia
lub nabycia zwierz´cia w terminie 7 dni.

10. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeê-
nych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryj-
nej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350
i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112,
poz. 976).

Art. 4b. W 2002 r. i w 2003 r. przepis art. 4 w odnie-
sieniu do byd∏a dotyczy równie˝ zwierzàt
urodzonych  po dniu 1 stycznia 2002 r.”

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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