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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich prze∏adunku, wwo˝onych drogà morskà
lub powietrznà na terytorium krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej 

inny ni˝ punkt kontroli granicznej przeznaczenia

Na podstawie art. 11 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Produkty wwo˝one drogà morskà lub po-
wietrznà prze∏adowywane na inny statek lub samolot
w punkcie kontroli granicznej innym ni˝ punkt kontroli
granicznej przeznaczenia podlegajà weterynaryjnej
kontroli granicznej polegajàcej na kontroli towarzyszà-
cego im manifestu pok∏adowego.

2. W uzasadnionych przypadkach produkty, o któ-
rych mowa w ust. 1, podlegajà kontroli dokumentów,
a w szczególnoÊci, gdy:

1) istnieje podejrzenie naruszenia przepisów o zwal-
czaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwie-
rzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryj-
nej lub

2) istnieje niebezpieczeƒstwo rozprzestrzenienia cho-
rób zakaênych zwierzàt, lub

3) produkty sk∏adowano poza pok∏adem statku lub sa-
molotem przez okres:

a) nie krótszy ni˝ 7 dni i nie d∏u˝szy ni˝ 20 dni —
w porcie morskim,

b) nie krótszy ni˝ 12 godzin i nie d∏u˝szy ni˝ 48 go-
dzin — na lotnisku.

3. W uzasadnionych przypadkach produkty, o któ-
rych mowa w ust. 1, podlegajà kontroli fizycznej i kon-
troli to˝samoÊci, a w szczególnoÊci, gdy:

1) produkty sk∏adowano poza pok∏adem statku lub sa-
molotu przez okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 3
lit. a albo lit. b, oraz istnieje podejrzenie naruszenia
przepisów o zwalczaniu chorób zakaênych zwie-
rzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o In-
spekcji Weterynaryjnej lub

2) istnieje niebezpieczeƒstwo rozprzestrzenienia cho-
rób zakaênych zwierzàt.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Taƒski

———————
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 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 122, poz. 1144.


