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USTAWA
z dnia 14 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt
rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
(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) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 1—2 otrzymujà brzmienie:
„1) zwierz´ta — ssaki làdowe i ptaki uznane za
zwierz´ta gospodarskie na podstawie przepisów o hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich, zwierz´ta domowe i udomowione,
ryby, owady u˝ytkowe, skorupiaki i mi´czaki,
zwierz´ta laboratoryjne, zwierz´ta ∏owne
i inne wolno ˝yjàce, zwierz´ta znajdujàce si´
w parkach zwierz´cych, w ogrodach zoologicznych, cyrkach, wprowadzane na rynek
oraz zwierz´ta dzikie utrzymywane przez
cz∏owieka,
1a) zwierz´ta dzikie utrzymywane przez cz∏owieka — utrzymywane przez cz∏owieka ssaki làdowe lub ptaki, które nie sà uwa˝ane za udomowione, a które sà utrzymywane jak zwierz´ta gospodarskie w warunkach fermowych, z wy∏àczeniem dzikich ssaków ˝yjàcych na terytorium zamkni´tym w warunkach zbli˝onych do ˝ycia na wolnoÊci,
2) zwierz´ta rzeêne — utrzymywane przez cz∏owieka w celu pozyskania mi´sa: byd∏o, Êwinie, owce, kozy, zwierz´ta jednokopytne,
drób, króliki, nutrie, jelenie, daniele, strusie
oraz inne ssaki làdowe i ptaki,”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zwierz´ chore — zwierz´, u którego organ Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzi∏ za ˝ycia lub

po Êmierci chorob´ zakaênà stanowiàcà zagro˝enie dla zdrowia zwierzàt lub ludzi,”,
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) niejadalne produkty zwierz´ce — nieprzeznaczone do spo˝ycia przez ludzi produkty
pochodzàce od zwierzàt lub ze zwierzàt, inne
ni˝ materia∏ biologiczny i Êrodki ˝ywienia
zwierzàt,”,
d) pkt 16—17 otrzymujà brzmienie:
„16) towary — zwierz´ta, mi´so i inne Êrodki
spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego, materia∏ biologiczny, niejadalne produkty
zwierz´ce oraz Êrodki ˝ywienia zwierzàt,
16a) sprzeda˝ bezpoÊrednia — oferowanie Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego do sprzeda˝y, ich przechowywanie z zamiarem sprzeda˝y podmiotowi nabywajàcemu je w celach niezwiàzanych z wykonywaniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, dokonywane przez producenta albo podmiot
prowadzàcy gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z pomini´ciem
poÊredników,
17) wprowadzanie na rynek — oferowanie towarów do sprzeda˝y, przechowywanie lub
dostarczanie towarów z zamiarem ich
sprzeda˝y oraz sprzeda˝ podmiotowi nabywajàcemu je w celach zwiàzanych z wykonywaniem dzia∏alnoÊci gospodarczej,”,
e) pkt 21—23 otrzymujà brzmienie:
„21) posiadacz zwierzàt — w∏aÊciciela albo innà
osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej odpowiedzialnà za zwierz´, nawet tymczasowo,
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22) gospodarstwo — obiekty budowlane i inne
obiekty oraz przestrzenie wolne, gdzie sà
utrzymywane zwierz´ta,
23) odpady kuchenne — pozosta∏oÊci z posi∏ków przygotowanych dla ludzi oraz powstajàce w wyniku przygotowywania takich posi∏ków, w szczególnoÊci pochodzàce
z gospodarstw domowych, restauracji,
szpitali oraz Êrodków transportu zbiorowego i innych placówek ˝ywienia zbiorowego,”,
f) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) chów — utrzymywanie zwierzàt w celu uzyskiwania od nich okreÊlonych produktów
lub innych korzyÊci,”,
g) uchyla si´ pkt 26—29,
h) pkt 32 otrzymuje brzmienie:
„32) miejsce gromadzenia zwierzàt — zatwierdzone przez powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym zwierz´ta pochodzàce z wi´cej ni˝ jednego gospodarstwa sà
przygotowywane do handlu lub eksportu,”,
i) uchyla si´ pkt 45 i 46,
j) po pkt 47 dodaje si´ pkt 48 w brzmieniu:
„48) produkty (Êrodki spo˝ywcze) o tradycyjnym
charakterze — produkty, których wytwarzanie jest potwierdzone historycznie lub dokonywane wed∏ug tradycyjnych receptur
i technologii lub chronione przez prawo
krajowe.”;
2) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „1 i 2” zast´puje si´ wyrazami „1 lub 2”;
3) w art. 5:
a) w ust. 1:
— pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1) zarobkowym przewozem zwierzàt,
2) organizowaniem lub urzàdzaniem targów,
sp´dów i wystaw zwierzàt, a tak˝e skupem
i sprzeda˝à zwierzàt,
3) produkcjà, przechowywaniem niejadalnych produktów zwierz´cych oraz ich
wprowadzaniem na rynek, przetwarzaniem, przewozem i wykorzystywaniem,”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wytwarzaniem lub obrotem Êrodkami ˝ywienia zwierzàt, w rozumieniu przepisów
o Êrodkach ˝ywienia zwierzàt, lub wytwarzaniem mieszanek paszowych nieprzeznaczonych do obrotu,”,
— pkt 7a otrzymuje brzmienie:
„7a) wyl´giem ryb oraz hodowlà i chowem
ryb, skorupiaków i mi´czaków,”,
b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje si´ do gospodarstw utrzymujàcych na w∏asne potrzeby
nie wi´cej ni˝ 1 Êwini´ lub 3 owce albo 3 kozy.”,
c) w ust. 3d po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) dat´ wpisu i wykreÊlenia z rejestru.”,
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d) ust. 3e otrzymuje brzmienie:
„3e. G∏ówny Lekarz Weterynarii prowadzi wykaz
podmiotów zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià,
o której mowa w ust. 1 pkt 4, 4a, 9, 9a i 12.”,
e) w ust. 3f w pkt 3 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) dat´ wpisu i wykreÊlenia z wykazu.”,
f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci wymienionych w ust. 1 pkt 1—8,
9a i 9b oraz pkt 12, a tak˝e sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 3c, oraz
otrzymywanie z niego wypisu, majàc na
wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie
przepisy Unii Europejskiej.”,
g) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki weterynaryjne, jakie powinny spe∏niç gospodarstwa w przypadku, gdy zwierz´ta lub Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego pochodzàce z tych gospodarstw sà
wprowadzane na rynek, majàc na wzgl´dzie
zapobieganie rozprzestrzenianiu si´ chorób
ludzi i zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”;
4) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Byd∏o, owce, kozy i Êwinie podlegajà
oznakowaniu.
2. Byd∏o i konie, z wyjàtkiem koni wolno ˝yjàcych, sà zaopatrywane w dokumenty
identyfikacyjne, zwane dalej „paszportami zwierzàt”.
3. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1,
polega w szczególnoÊci na:
1) zak∏adaniu byd∏u, owcom i kozom kolczyków z numerem identyfikacyjnym
zwierz´cia,
2) zak∏adaniu Êwiniom kolczyków z numerem identyfikacyjnym stada.
3a. W przypadku Êwiƒ, innych ni˝ hodowlane, kierowanych bezpoÊrednio do uboju
dopuszcza si´ wytatuowanie numeru
identyfikacyjnego stada.
3b. Numery identyfikacyjne zwierz´cia i stada, o których mowa w ust. 3, sà ustalane
przez Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanà dalej „Agencjà”.
3c. Za∏o˝one kolczyki nie mogà byç usuni´te ani zastàpione innymi.
3d. Utracone lub uszkodzone kolczyki zast´puje si´ duplikatem kolczyka, o którym
mowa w ust. 3.
4. Posiadacz zwierz´cia jest zobowiàzany
do jego oznakowania i zg∏oszenia tego
faktu Agencji przed opuszczeniem przez
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zwierz´ gospodarstwa, nie póêniej jednak ni˝:
1) w terminie 7 dni od dnia urodzenia
zwierz´cia, w przypadku byd∏a,
2) w terminie 21 dni od dnia urodzenia
zwierz´cia, w przypadku owiec, kóz
i Êwiƒ.
4a. W przypadku byd∏a, powiatowy lekarz
weterynarii w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce prowadzenia gospodarstwa wydaje decyzj´ zakazujàcà wprowadzania
do gospodarstwa i wyprowadzania
z niego zwierzàt, je˝eli co najmniej jedno
zwierz´ utrzymywane w gospodarstwie
nie spe∏nia ∏àcznie nast´pujàcych warunków:
1) nie zosta∏o oznakowane w trybie,
o którym mowa w ust. 4,
2) nie zosta∏o zaopatrzone w paszport
zwierz´cia,
3) nie zosta∏o wpisane do ksi´gi rejestracji zwierzàt, o której mowa w ust. 11,
4) nie zosta∏o zg∏oszone do rejestru,
o którym mowa w ust. 8.
4b. Decyzja, o której mowa w ust. 4a, jest
wydawana na czas okreÊlony do czasu
spe∏nienia warunków, o których mowa
w ust. 4a, albo do dnia zabicia zwierz´cia, na podstawie decyzji, o której mowa
w ust. 4c.
4c. Je˝eli posiadacz zwierz´cia nie przedstawi dokumentów potwierdzajàcych pochodzenie zwierz´cia, o którym mowa
w ust. 4a, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia dor´czenia decyzji zakazujàcej wprowadzania do gospodarstwa
i wyprowadzania z niego zwierzàt, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzj´ nakazujàcà zabicie zwierz´cia i zniszczenie jego zw∏ok; wykonanie decyzji nast´puje pod nadzorem urz´dowego lekarza weterynarii.
4d. Decyzjom, o których mowa w ust. 4a i 4c,
nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
4e. Za zwierz´ta, o których mowa w ust. 4a,
zabite z nakazu powiatowego lekarza
weterynarii, nie przys∏uguje odszkodowanie ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.
4f. Je˝eli zwierz´, o którym mowa w ust. 4a,
nie spe∏nia jednego z warunków, o których mowa w ust. 4a pkt 1—4, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzj´ zakazujàcà wyprowadzania z gospodarstwa tego zwierz´cia.
4g. Je˝eli liczba zwierzàt, o których mowa
w ust. 4f, przekracza 20% ogó∏u zwierzàt
znajdujàcych si´ w gospodarstwie, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzj´ zakazujàcà wprowadzania do gospodarstwa i wyprowadzania z niego zwierzàt.
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4h. Decyzje, o których mowa w ust. 4f i 4g,
sà wydawane na czas okreÊlony, do czasu spe∏nienia warunków w nich zawartych.
5. Posiadacz konia jest obowiàzany do
zg∏oszenia faktu urodzenia zwierz´cia
odpowiednio:
1) w przypadku koni hodowlanych — do
w∏aÊciwego podmiotu prowadzàcego
ksi´g´ lub rejestr, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich,
2) w przypadku pozosta∏ych koni — do
podmiotu prowadzàcego ksi´g´ koni
rasy polski koƒ zimnokrwisty, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich.
5a. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 5, nale˝y dokonaç przed opuszczeniem przez
konia gospodarstwa, nie póêniej ni˝
6 miesi´cy od daty jego urodzenia.
5b. Podstawà wystawienia paszportu zwierz´cia w przypadku konia jest:
1) dla koni ras pe∏nej krwi angielskiej
i czystej krwi arabskiej zaÊwiadczenie
o wpisie do ksi´gi,
2) dla pozosta∏ych koni zg∏oszenie posiadacza konia zawierajàce numery identyfikacyjne rodziców konia.
6. Po otrzymaniu zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 4, Agencja wydaje zg∏aszajàcemu paszport zwierz´cia.
6a. Po otrzymaniu zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 5, podmiot, o którym mowa
w ust. 5 pkt 1 lub 2, nadaje koniowi numer identyfikacyjny i wydaje zg∏aszajàcemu paszport zwierz´cia w ciàgu 60 dni
od daty otrzymania zg∏oszenia.
7. Paszport zwierz´cia w przypadku byd∏a
zawiera w szczególnoÊci:
1) numer identyfikacyjny zwierz´cia,
2) miejsce i dat´ urodzenia,
3) p∏eç,
4) ras´,
5) numer identyfikacyjny matki zwierz´cia lub numer identyfikacyjny nadany
w kraju nieb´dàcym cz∏onkiem Unii
Europejskiej,
6) numer identyfikacyjny gospodarstwa,
w którym zwierz´ si´ urodzi∏o,
7) numery identyfikacyjne gospodarstw,
w których zwierz´ by∏o przetrzymywane, oraz okresy przebywania zwierzàt
w tych gospodarstwach,
8) dat´ padni´cia lub uboju,
9) znak graficzny Agencji,
10) dat´ wystawienia paszportu.
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7a. Paszport zwierz´cia w przypadku konia
zawiera w szczególnoÊci:
1) miejsce oraz dat´ urodzenia,
2) opis s∏owny i graficzny,
3) informacje o pochodzeniu zwierz´cia,
4) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazw´, adres i siedzib´
posiadacza zwierz´cia,
5) numer identyfikacyjny zwierz´cia,
6) informacje dotyczàce stanu zdrowia
zwierz´cia,
7) dat´ wystawienia paszportu.
8. Agencja prowadzi rejestr zwierzàt oznakowanych lub zaopatrzonych w paszporty, z wyjàtkiem koni.
8a. Podmioty, o których mowa w ust. 5, prowadzà rejestry koni zaopatrzonych
w paszporty.
9. Rejestr, o którym mowa w ust. 8 i 8a, prowadzi si´ przy u˝yciu elektronicznych
noÊników informacji.
10. Rejestr zawiera w szczególnoÊci:
1) miejsce oraz dat´ urodzenia zwierz´cia, a w przypadku koni równie˝ ich
opis,
2) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazw´, adres i siedzib´
posiadacza zwierz´cia,
3) numer identyfikacyjny zwierz´cia.
11. Posiadacz zwierzàt, o których mowa
w ust. 1, z wy∏àczeniem podmiotów zajmujàcych si´ zarobkowym przewozem
zwierzàt, jest obowiàzany do prowadzenia ksi´gi rejestracji zwierzàt, zwanej dalej „ksi´gà rejestracji”, do której wpisuje
si´ w szczególnoÊci:
1) dat´ urodzenia zwierz´cia i numer
identyfikacyjny zwierz´cia w przypadku byd∏a,
2) miejsce przebywania zwierz´cia,
3) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazw´, adres i siedzib´
posiadacza zwierz´cia.
11a. W przypadku przewo˝enia zwierzàt,
o których mowa w ust. 1, na targi, sp´dy,
miejsca skupu lub wystawy ich posiadacze sà obowiàzani do udost´pniania
podmiotom zajmujàcym si´ urzàdzaniem targów, sp´dów, miejsc skupu lub
wystaw danych i dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 4.
11b. Podmioty, o których mowa w ust. 11a, sà
obowiàzane do prowadzenia ewidencji
zwierzàt przywiezionych na targi, sp´dy,
miejsca skupu lub wystawy.
11c. Ewidencja, o której mowa w ust. 11b, zawiera nast´pujàce dane:
1) dat´ wprowadzenia zwierz´cia na targi, sp´dy, miejsca skupu lub wystawy
i ich wyprowadzenia z tych miejsc,
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2) miejsce oraz dat´ urodzenia zwierz´cia,
3) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazw´, adres i siedzib´
posiadacza zwierz´cia,
4) numer identyfikacyjny zwierz´cia lub
numer identyfikacyjny stada,
5) miejsce przeznaczenia zwierz´cia,
6) rodzaj lub numer rejestracyjny Êrodka
transportu dostarczajàcego lub odbierajàcego zwierz´ta oraz imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, adres i siedzib´ przewoênika
zwierz´cia.
11d. Podmioty, o których mowa w ust. 11a, sà
obowiàzane do przechowywania danych zawartych w ewidencji przez okres
co najmniej 3 lat.
11e. Przepisy ust. 11a—11d stosuje si´ odpowiednio do miejsc gromadzenia zwierzàt.
12. Ksi´g´ rejestracji prowadzi si´ odr´bnie
dla poszczególnych gatunków zwierzàt.
Ksi´g´ rejestracji wydaje Agencja.
13. Ksi´ga rejestracji jest udost´pniana organom Inspekcji Weterynaryjnej i Agencji.
14. Zwierz´ta, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogà byç wprowadzone na rynek, je˝eli
sà:
1) oznakowane, z wyjàtkiem koni,
2) zaopatrzone w paszport, w przypadku
byd∏a i koni,
3) wpisane do ksi´gi rejestracji, z wyjàtkiem koni,
4) zaopatrzone w Êwiadectwo zdrowia
wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii.
15. Zwierz´ta, inne ni˝ wymienione w ust. 1
i 2, mogà byç wprowadzone na rynek, je˝eli sà zaopatrzone w Êwiadectwa zdrowia wystawiane przez powiatowego lekarza weterynarii oddzielnie dla ka˝dej
partii zwierzàt lub dla poszczególnego
zwierz´cia.
16. Âwiadectwa zdrowia sà wystawiane dla
zwierzàt pochodzàcych z gospodarstw
lub stad spe∏niajàcych warunki weterynaryjne.
17. Posiadacz zwierz´cia, o którym mowa
w ust. 1, sprowadzonego z zagranicy jest
zobowiàzany zg∏osiç Agencji fakt wwozu
zwierz´cia w terminie 7 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.
17a. Posiadacz konia sprowadzonego z zagranicy jest zobowiàzany zg∏osiç podmiotowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 1
lub 2, fakt wwozu konia w terminie
30 dni od dnia przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.
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18. Posiadacz zwierzàt, o których mowa
w ust. 1, sprowadzonych z zagranicy,
z wyjàtkiem zwierzàt sprowadzanych
z krajów b´dàcych cz∏onkami Unii Europejskiej, jest obowiàzany oznakowaç je
w terminie, o którym mowa w ust. 17.
18a. Przepisu ust. 18 nie stosuje si´, je˝eli
sprowadzone z zagranicy:
1) byd∏o jest przeznaczone do uboju
w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej,
2) pozosta∏e gatunki zwierzàt, o których
mowa w ust. 1, sà przeznaczone do
uboju w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej.
19. Byd∏o sprowadzane z zagranicy po dokonaniu zg∏oszenia, o którym mowa
w ust. 17, jest zaopatrywane w paszporty zwierzàt, z wy∏àczeniem byd∏a przeznaczonego do uboju w terminie, o którym mowa w ust. 18a pkt 1.
19a. Po dokonaniu zg∏oszenia byd∏a sprowadzonego z zagranicy paszporty tych
zwierzàt wystawione za granicà nale˝y
przekazaç Agencji. Agencja w terminie
14 dni od dnia otrzymania paszportu
zwierz´cia sprowadzonego z zagranicy
przesy∏a go do w∏aÊciwego organu paƒstwa, w którym ten paszport zosta∏ wystawiony.
19b. Dokonujàc zg∏oszenia koni sprowadzonych z zagranicy, nale˝y przedstawiç
podmiotowi, o którym mowa w ust. 5
pkt 1 lub 2, paszporty lub inne dokumenty tych koni wystawione za granicà.
19c. Konie sprowadzone z zagranicy sà zaopatrywane w paszporty, z wyjàtkiem
koni, które:
1) sà przeznaczone do uboju w terminie
30 dni od dnia przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej,
2) posiadajà paszporty spe∏niajàce wymagania okreÊlone w przepisach
ustawy.
20. Posiadacz zwierz´cia, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzany zg∏osiç Agencji
w terminie 7 dni fakt:
1) padni´cia zwierz´cia,
2) zbycia zwierz´cia poza granice kraju,
3) uboju zwierz´cia.
20a. Posiadacz konia jest obowiàzany zg∏osiç
podmiotowi, o którym mowa w ust. 5
pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni, fakt:
1) padni´cia zwierz´cia,
2) zbycia zwierz´cia poza granice kraju,
3) uboju zwierz´cia.
21. Posiadacz paszportu zwierz´cia, z wyjàtkiem paszportu zwierz´cia dla konia, jest
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obowiàzany w terminie 7 dni do zwrotu
paszportu do Agencji w przypadku padni´cia lub uboju zwierz´cia.
21a. Posiadacz paszportu zwierz´cia dla konia jest obowiàzany w terminie 7 dni do
zwrotu paszportu do podmiotu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, w przypadku padni´cia albo uboju konia.
22. W przypadku zmiany posiadacza zwierz´cia, z wyjàtkiem posiadacza konia,
poprzedni i nowy posiadacz sà obowiàzani zawiadomiç Agencj´ w terminie
7 dni o tej zmianie.
22a. W przypadku zmiany posiadacza konia,
poprzedni i nowy posiadacz sà obowiàzani zawiadomiç podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni
o tej zmianie.
23. Poprzedni posiadacz obowiàzany jest
przekazaç nowemu posiadaczowi wraz
ze zwierz´ciem jego paszport.
24. Za czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem,
wydawaniem paszportów zwierzàt dla
byd∏a Agencja pobiera op∏aty.
24a. Za czynnoÊci zwiàzane z dokonywaniem
opisu s∏ownego i graficznego koni, rejestrowaniem i wydawaniem paszportów
zwierzàt dla koni oraz dokonywaniem
zmian w rejestrze, o którym mowa w ust.
8a, podmioty, o których mowa w ust. 5,
pobierajà op∏aty.
25. Agencja mo˝e zlecaç wykonywanie
czynnoÊci zwiàzanych z oznakowaniem
zwierzàt lub wydawaniem paszportów
zwierzàt innym podmiotom, w szczególnoÊci izbom rolniczym i zwiàzkom hodowców.
26. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sprawujà nadzór nad oznakowaniem i rejestracjà zwierzàt.
26a. Sprawujàc nadzór, o którym mowa
w ust. 26, organy Inspekcji Weterynaryjnej majà w szczególnoÊci prawo do bezpoÊredniego dost´pu do danych zawartych w rejestrach, o których mowa
w ust. 8 i 8a, oraz wprowadzania korekt
i uzupe∏nieƒ w tych rejestrach.
27. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady:
a) prowadzenia rejestrów, o których
mowa w ust. 8 i 8a, w tym tryb zg∏aszania zwierzàt do tych rejestrów,
b) oznakowania zwierzàt, w tym wzory znaków identyfikacyjnych,
c) wydawania i zwracania paszportów
zwierzàt,
d) prowadzenia ksi´gi rejestracji,
e) prowadzenia ewidencji, o której
mowa w ust. 11c, oraz wzór tej ewidencji,
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1a) sposób oraz zakres dokonywania korekt i uzupe∏nieƒ w rejestrach, o których mowa w ust. 8 i 8a, majàc na
wzgl´dzie potrzeb´ ochrony danych
zawartych w rejestrze i w∏aÊciwoÊç
miejscowà organów Inspekcji Weterynaryjnej,
2) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
przy wprowadzaniu na rynek zwierzàt,
o których mowa w ust. 1, 2 i 15, oraz
wzory Êwiadectw zdrowia,
3) wzory ksi´gi rejestracji i paszportu
zwierzàt, z wyjàtkiem koni
— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia kontroli przemieszczania si´ zwierzàt,
a tak˝e ochron´ zdrowia ludzi i zwierzàt,
3a) wzory paszportów dla koni
— majàc na wzgl´dzie specyfik´ poszczególnych ras koni hodowlanych,
wymagania mi´dzynarodowe dla
tych paszportów oraz potrzeb´ zapewnienia kontroli przemieszczania
si´ koni, a tak˝e ochron´ zdrowia ludzi i zwierzàt,
4) wysokoÊç op∏at za czynnoÊci zwiàzane z oznakowaniem, wydawaniem
paszportów zwierzàt i ksiàg rejestracji, uwzgl´dniajàc koszty ponoszone
przez Agencj´, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych,
5) wysokoÊç op∏at za:
a) dokonanie opisu s∏ownego i graficznego konia,
b) zarejestrowanie konia i wydanie
paszportu,
c) dokonywanie zmian w rejestrze koni
— uwzgl´dniajàc koszty ponoszone
przez podmioty, o których mowa
w ust. 5 pkt 1 i 2, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych.”;
5) w art. 9:
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Odpadów kuchennych nie stosuje si´ w ˝ywieniu trzody chlewnej.”,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz materia∏ów niskiego, wysokiego
i szczególnego ryzyka,
2) szczegó∏owe warunki weterynaryjne wymagane przy zg∏aszaniu, zbieraniu, przekazywaniu, segregowaniu, oznakowaniu,
przetwarzaniu oraz post´powaniu z materia∏ami niskiego, wysokiego i szczególnego ryzyka
— uwzgl´dniajàc ochron´ zdrowia ludzi
i zwierzàt oraz dostosowanie sposobu i warunków post´powania z materia∏ami niskie-
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go, wysokiego i szczególnego ryzyka do
obowiàzujàcych w tym zakresie przepisów
Unii Europejskiej.”;

6) w art. 10a po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) przywozu mi´sa oddzielonego mechanicznie,
pozyskiwanego z byd∏a, owiec, kóz i Êwiƒ oraz
wszystkich gatunków drobiu,”;
7) w art. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. G∏ówny Lekarz Weterynarii og∏asza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rejestry paƒstw
lub ich cz´Êci (regiony), o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.”;
8) w art. 16 w zdaniu wst´pnym wyrazy „Rada Ministrów” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa”;
9) w art. 19:
a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „(burmistrza, prezydenta)” zast´puje si´ wyrazami „(burmistrza, prezydenta miasta)”,
b) w ust. 3 wyrazy „(burmistrz, prezydent)” zast´puje si´ wyrazami „(burmistrz, prezydent miasta)”;
10) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Lekarze weterynarii sà obowiàzani do
prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych
oraz stosowanych produktów leczniczych.
2. Posiadacz zwierzàt gospodarskich jest
obowiàzany do prowadzenia ksià˝ki leczenia zwierzàt, odr´bnie dla ka˝dego
gospodarstwa i poszczególnych gatunków zwierzàt.
3. Lekarz weterynarii leczàcy zwierz´ta
dokonuje wpisów w ksià˝ce leczenia
zwierzàt, o której mowa w ust. 2.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, o której mowa w ust. 1, oraz
sposób prowadzenia i wzór ksià˝ki leczenia zwierzàt, o której mowa w ust. 2,
majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej oraz zapewnienie mo˝liwoÊci ustalenia przebiegu leczenia zwierz´cia i zastosowanych u niego produktów leczniczych.”;
11) w art. 20a w ust. 3 i w ust. 4 w pkt 2 wyraz „roczne”
zast´puje si´ wyrazem „miesi´czne”;
12) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) procedury post´powania przy zwalczaniu poszczególnych chorób zakaênych
zwierzàt, a w szczególnoÊci procedury
stwierdzania i wygaszania ognisk tych
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chorób oraz sposób prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
2) procedur´ uznawania obszaru kraju lub
regionu za urz´dowo wolny od chorób,
o których mowa w pkt 1,
3) programy zapobiegania lub eliminacji
okreÊlonych chorób zakaênych zwierzàt, wskazujàc podmioty zobowiàzane
do realizacji zadaƒ okreÊlonych w tych
programach
— majàc na wzgl´dzie zapobieganie rozprzestrzenianiu si´ chorób zakaênych
zwierzàt, ochron´ zdrowia ludzi i zwierzàt,
jak równie˝ mo˝liwoÊci przemieszczania
zwierzàt i produktów pochodzenia zwierz´cego mi´dzy obszarami o ró˝nym statusie zdrowotnym.”;
13) art. 21a otrzymuje brzmienie:
„Art. 21a. 1. W powiatach, województwach, a tak˝e w skali kraju przygotowuje si´
i poddaje sta∏ej aktualizacji plany gotowoÊci zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt. W planach tych zostanà przydzielone zadania organom administracji rzàdowej i samorzàdowej,
a tak˝e poszczególnym podmiotom na
wypadek wystàpienia chorób zakaênych zwierzàt.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych i ministrem w∏aÊciwym do spraw administracji publicznej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) zakres wspó∏pracy organów administracji rzàdowej i samorzàdowej
oraz poszczególnych podmiotów
w tworzeniu i wykonywaniu planów gotowoÊci, o których mowa
w ust. 1, oraz ich udzia∏u w strukturach organizacyjnych zespo∏ów kryzysowych,
2) wykaz chorób, co do których nale˝y
sporzàdzaç plany gotowoÊci ich
zwalczania
— kierujàc si´ potrzebà szybkiego i skutecznego likwidowania ognisk chorób
zakaênych zwierzàt oraz stopniem zaraêliwoÊci poszczególnych chorób.
3. Plany gotowoÊci zwalczania chorób
zakaênych okreÊlonych w przepisach,
o których mowa w ust. 2 pkt 2, przygotowujà odpowiednio powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz
weterynarii, G∏ówny Lekarz Weterynarii, powo∏ujàc w swoich strukturach
organizacyjnych zespo∏y kryzysowe.”;
14) w art. 22:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nakazaç oczyszczenie i odka˝enie pomieszczeƒ oraz Êrodków transportu, a tak˝e odka˝enie, zniszczenie lub usuni´cie w sposób
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wykluczajàcy niebezpieczeƒstwo szerzenia
si´ choroby zakaênej: Êrodków ˝ywienia
zwierzàt, Êció∏ki, nawozu, narz´dzi i innych
przedmiotów, z którymi styka∏y si´ zwierz´ta
chore lub podejrzane o zaka˝enie,”,
b) po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:
„8a) wyznaczyç okreÊlone miejsce jako ognisko
choroby zakaênej,”,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) nakazaç badanie kliniczne zwierzàt oraz badanie prób laboratoryjnych pobranych od
zwierz´cia lub zw∏ok zwierz´cych, jak równie˝ przeprowadzenie sekcji zw∏ok zwierz´cych,”;
15) w art. 23 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) okreÊliç obszary, na których wyst´puje choroba
zakaêna lub zagro˝enie wystàpieniem choroby
zakaênej, jako obszary zaka˝one i zagro˝one,
oraz sposób ich oznakowania,”;
16) w art. 25:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje w wysokoÊci wartoÊci rynkowej
zwierz´cia.”,
b) w ust. 3 wyrazy „(burmistrza, prezydenta)” zast´puje si´ wyrazami „(burmistrza, prezydenta
miasta)”,
c) po ust. 3a dodaje si´ ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Osobie, która ponios∏a wydatki zwiàzane
z transportem, w trakcie wykonywania nakazów, o których mowa w ust. 1 i 3a, przys∏uguje zwrot faktycznie poniesionych wydatków ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.”,
d) w ust. 4:
— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) je˝eli posiadacz zwierz´cia nie zastosowa∏
si´ do obowiàzków okreÊlonych w art. 7
ust. 4, 4a, 4b, 4c i art. 19 ust. 1 oraz na∏o˝onych na podstawie art. 22—24,
2) je˝eli posiadacz wprowadzi∏ do swojego
gospodarstwa zwierz´, o którym wiedzia∏,
˝e jest chore lub podejrzane o zaka˝enie,
albo zwierz´ nieoznakowane lub bez Êwiadectwa zdrowia bàdê paszportu zwierz´cia, je˝eli takie warunki by∏y wymagane na
podstawie art. 7,”,
— w pkt 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„za zwierz´ta oraz Êrodki i sprz´t, o których
mowa w ust. 3a:”;
17) art. 25a otrzymuje brzmienie:
„Art. 25a. 1. Wprowadza si´ obowiàzek rejestracji
lub zwalczania chorób lub biologicznych czynników chorobotwórczych,
które mogà byç w naturalny sposób
przenoszone na cz∏owieka ze zwierz´cia lub przez Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego, zwanych dalej
„zoonozami”.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
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wym do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz zoonoz,
2) procedury monitorowania poszczególnych zoonoz oraz sposoby post´powania w przypadku wystàpienia choroby lub wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych
— kierujàc si´ potrzebà ochrony zdrowia i ˝ycia ludzi oraz majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie
przepisy Unii Europejskiej.
3. Do zwalczania zoonoz stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 19—21
i art. 22—25.”;
18) w art. 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ubój zwierzàt rzeênych, których mi´so lub jego przetwory majà byç wprowadzane na rynek, przeznaczone do sprzeda˝y bezpoÊredniej lub wykorzystywane na potrzeby w∏asne, jest wykonywany wy∏àcznie w rzeêni,
przy czym ubój z koniecznoÊci mo˝e byç wykonywany równie˝ poza rzeênià za zgodà
i pod nadzorem lekarza weterynarii.”,
b) uchyla si´ ust. 5,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dopuszcza si´:
1) ubój zwierzàt dzikich utrzymywanych
przez cz∏owieka oraz jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych, na
terenie gospodarstwa, w którym sà chowane, pod warunkiem uzyskania zgody
powiatowego lekarza weterynarii,
2) ubój Êwiƒ, owiec i kóz na terenie gospodarstwa, pod warunkiem wykorzystania
uzyskanego mi´sa wy∏àcznie na potrzeby
w∏asne lub do sprzeda˝y bezpoÊredniej,
3) ubój drobiu i królików na terenie gospodarstwa, je˝eli pozyskane mi´so jest wykorzystywane:
a) na potrzeby w∏asne,
b) do sprzeda˝y bezpoÊredniej, po uzyskaniu zgody na ubój powiatowego lekarza
weterynarii,
4) ubój cielàt w wieku do trzech miesi´cy ˝ycia z przeznaczeniem na potrzeby w∏asne
lub do sprzeda˝y bezpoÊredniej.”;
19) w art. 28 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przed ubojem — zwierz´ta rzeêne, z których
mi´so lub jego przetwory majà byç wprowadzone na rynek lub do sprzeda˝y bezpoÊredniej, z wyjàtkiem królików i drobiu, których
mi´so jest przeznaczone do sprzeda˝y bezpoÊredniej,”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) po odstrzeleniu — mi´so i narzàdy wewn´trzne zwierzàt ∏ownych, z wyjàtkiem
zwierzyny drobnej, niepoddanej patrosze-
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niu, skórowaniu lub odpierzeniu, przeznaczonej na potrzeby w∏asne lub do sprzeda˝y
bezpoÊredniej,”,
c) po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) przed wprowadzeniem na rynek — ryby, skorupiaki i mi´czaki.”;
20) w art. 29:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wprowadza si´ odr´bne sposoby znakowania mi´sa zdatnego do spo˝ycia, przeznaczonego:
1) na potrzeby w∏asne,
2) na rynek krajowy,
3) do handlu.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Mi´so niepoddane rozbiorowi przeznaczone
do wprowadzenia na rynek zaopatruje si´
w Êwiadectwo zdrowia wystawione przez
powiatowego lekarza weterynarii.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wprowadza si´ system etykietowania wo∏owiny.”,
d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. W ramach systemu, o którym mowa
w ust. 4, wo∏owina przeznaczona do spo˝ycia przez ludzi, poza wymaganiami okreÊlonymi w ust. 3, mo˝e byç wprowadzana na
rynek po do∏àczeniu etykiety do ka˝dego
pojemnika, w którym znajdujà si´ takie same gatunkowo elementy lub porcje mi´sa
wo∏owego pochodzàce z tego samego rozbioru.
4b. Niezale˝nie od systemu, o którym mowa
w ust. 4, producenci mogà wprowadziç dodatkowy system etykietowania wo∏owiny.”,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, informacje, jakie powinna zawieraç etykieta, o której mowa w ust. 4a, majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej oraz zapewnienie mo˝liwoÊci zidentyfikowania zwierz´cia lub zwierzàt, od których
to mi´so pochodzi, jak równie˝ miejsca ich
pochodzenia i przebywania oraz zapewnienie mo˝liwoÊci zidentyfikowania rzeêni,
w której dokonano uboju zwierz´cia, i zak∏adu rozbioru mi´sa, w którym dokonano rozbioru mi´sa.”,
f) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki wprowadzania oraz sposób dodatkowego systemu etykietowania wo∏owiny,
o którym mowa w ust. 4b, majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce w tym zakresie przepisy
Unii Europejskiej oraz Êrodki, jakie majà byç
podj´te w celu zagwarantowania rzetelnoÊci
i dok∏adnoÊci informacji umieszczonych na
etykiecie wprowadzonej w ramach dodatkowego systemu etykietowania wo∏owiny.”;
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21) po art. 29 dodaje si´ art. 29a—29c w brzmieniu:
„Art. 29a. Mi´so niepoddane rozbiorowi przeznaczone do wprowadzenia na rynek zaopatruje si´ w handlowy dokument identyfikacyjny.
Art. 29b. Mi´so poddane rozbiorowi oraz przetwory mi´sne, mleko i przetwory mleczne, miód i jego przetwory, ryby, skorupiaki i mi´czaki oraz ich przetwory, produkty jajczarskie, przeznaczone do wprowadzenia na rynek, zaopatruje si´
w handlowy dokument identyfikacyjny.
Art. 29c. 1. Handlowy dokument identyfikacyjny
wystawiany jest przez podmiot wprowadzajàcy Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego na rynek.
2. Handlowy dokument identyfikacyjny
zawiera w szczególnoÊci:
1) nazw´ i adres zak∏adu,
2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zak∏adu,
3) opis towaru, jego opakowanie,
miejsce pozyskania, przetworzenia
i przeznaczenia,
4) dat´ i miejsce produkcji.”;
22) w art. 30 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Do czasu dokonania ponownego badania,
o którym mowa w ust. 1, obowiàzek zabezpieczenia mi´sa spoczywa na jego posiadaczu.”;
23) w art. 31:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym wyrazy „sk∏adowaniem i transportem” zast´puje si´ wyrazami
„sk∏adowaniem, przepakowywaniem i transportem”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Zak∏ady, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,
nie mogà wprowadzaç swoich produktów
do handlu.”;
24) w art. 31b:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakazujàcà produkcji niektórych produktów,”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zmieniajàcà kwalifikacje zak∏adu do prowadzenia sprzeda˝y, o której mowa w art. 31
ust. 3.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W razie koniecznoÊci wydania decyzji,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczàcej
usuni´cia uchybieƒ w zakresie liczby drobnoustrojów i komórek somatycznych
w mleku surowym, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje usuni´cie tych uchybieƒ
w terminie do 3 miesi´cy.”;
25) w art. 31c ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3. Mi´so i inne Êrodki spo˝ywcze pochodzenia
zwierz´cego po wprowadzeniu na rynek nie
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podlegajà zwrotowi do producenta, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. W razie stwierdzenia, ˝e mi´so i inne Êrodki
spo˝ywcze pochodzenia zwierz´cego o niew∏aÊciwej jakoÊci zdrowotnej zosta∏y wprowadzone na rynek, producent tych Êrodków jest obowiàzany do ich natychmiastowego wycofania
z rynku oraz powiadomienia o zaistnia∏ej sytuacji powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego dla miejsca produkcji tych Êrodków.
5. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzj´
o sposobie wykorzystania Êrodków o niew∏aÊciwej jakoÊci zdrowotnej, o których mowa
w ust. 4, lub nakazuje ich zniszczenie, w zale˝noÊci od stwierdzonego ryzyka.”;

26) po art. 31c dodaje si´ art. 31d w brzmieniu:
„Art. 31d. 1. Sprzeda˝ bezpoÊrednia jest dokonywana przez producenta w punkcie
sprzeda˝y lub ze Êrodka transportu
przeznaczonego do przewozu Êrodków spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego na obszarze powiatu, w którym prowadzona jest dzia∏alnoÊç produkcyjna zwiàzana ze sprzeda˝à bezpoÊrednià lub na obszarze przyleg∏ych
do niego powiatów, po uzyskaniu zgody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
sprzeda˝y powiatowego lekarza weterynarii.
2. Sprzeda˝ bezpoÊrednia dokonywana
przez podmiot prowadzàcy gospodarstwo rolne mo˝e mieç miejsce
w punktach sprzeda˝y znajdujàcych
si´ na terenie tych gospodarstw, na
targowiskach, w halach targowych,
lub podmiot ten mo˝e byç dostawcà
swoich produktów do zak∏adów ˝ywienia zbiorowego — na obszarze powiatu, na którym znajduje si´ gospodarstwo rolne, lub na obszarze przyleg∏ych do niego powiatów, po uzyskaniu zgody w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce sprzeda˝y powiatowego lekarza weterynarii.”;
27) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób badania zwierzàt rzeênych,
badania, oceny i znakowania mi´sa
zwierzàt rzeênych oraz mi´sa zwierzàt ∏ownych, wykorzystywania mi´sa warunkowo zdatnego do spo˝ycia, mi´sa niezdatnego do spo˝ycia
oraz prowadzenia dokumentacji
w tym zakresie,
2) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy uboju zwierzàt rzeênych oraz rozbiorze i wprowadzaniu
na rynek mi´sa tych zwierzàt,
3) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy przetwórstwie mi´sa, wprowadzaniu go na rynek oraz
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sposób znakowania przetworów
mi´snych,
4) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy produkcji mi´sa
mielonego i wyrobów mi´snych niepoddanych obróbce termicznej oraz
ich wprowadzaniu na rynek,
5) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy prowadzeniu skupu
zwierzàt ∏ownych i ich wprowadzaniu na rynek,
6) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy pozyskiwaniu, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek
ryb, skorupiaków, mi´czaków i ich
przetworów oraz sposób znakowania tych produktów,
7) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy pozyskiwaniu, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek
mleka i przetworów mlecznych oraz
sposób znakowania tych produktów,
8) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy pozyskiwaniu oraz
wprowadzaniu na rynek jaj konsumpcyjnych,
9) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy przetwórstwie oraz
wprowadzaniu na rynek produktów
z jaj konsumpcyjnych,
10) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy produkcji mi´czaków dwuskorupowych,
11) wzory Êwiadectw zdrowia i handlowych dokumentów identyfikacyjnych, w zale˝noÊci od kwalifikacji zak∏adu, o której mowa w art. 31 ust. 3,
dla wprowadzanego na rynek mi´sa
i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mi´czaków oraz ich przetworów, a tak˝e dla
produktów jajczarskich,
12) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy uboju zwierzàt dzikich utrzymywanych przez cz∏owieka
na terenie gospodarstw, w których
sà chowane, oraz uboju drobiu i królików na terenie gospodarstwa, jak
równie˝ szczegó∏owe warunki udzielania zgody na ten ubój, o której mowa w art. 27 ust. 6 pkt 1 i 3 lit. b),
13) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze sprzeda˝à bezpoÊrednià, a w szczególnoÊci przy produkcji na cele sprzeda˝y bezpoÊredniej, oraz warunki udzielania i uchylania zgody na prowadzenie dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze sprzeda˝à bezpoÊrednià, o której mowa w art. 31d
ust. 1 i 2,
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14) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy produkcji ˝elatyny
spo˝ywczej,
15) szczegó∏owe warunki weterynaryjne
wymagane przy pozyskiwaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek
produktów pszczelarskich
— bioràc pod uwag´ obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej, jak równie˝ potrzeb´ zapewnienia
weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje dzia∏alnoÊci, które mogà byç
wykonywane w ramach sprzeda˝y
bezpoÊredniej,
2) limity produkcyjne dla niektórych rodzajów dzia∏alnoÊci zwiàzanych ze
sprzeda˝à bezpoÊrednià, o których
mowa w pkt 1,
3) warunki weterynaryjne przy wytwarzaniu produktów o charakterze tradycyjnym
— bioràc pod uwag´ obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej, jak równie˝ potrzeb´ zapewnienia
weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.”;

28) uchyla si´ art. 33;
29) w art. 34 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. G∏ównego Lekarza Weterynarii, który jest centralnym organem administracji rzàdowej, powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa. G∏ównego Lekarza Weterynarii odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.
4. Zast´pców G∏ównego Lekarza Weterynarii, nie
wi´cej ni˝ dwóch, powo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa na wniosek G∏ównego Lekarza Weterynarii. Zast´pców G∏ównego Lekarza Weterynarii odwo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa.”;
30) w art. 35 w ust. 1:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem
pasz leczniczych oraz obrotem produktami
leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami
medycznymi przeznaczonymi wy∏àcznie dla
zwierzàt,”,
b) po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) wspó∏dzia∏anie z Inspekcjà Farmaceutycznà
w sprawowaniu nadzoru nad warunkami
wytwarzania produktów leczniczych weterynaryjnych,”;
31) w art. 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zadania Inspekcji Weterynaryjnej, o których
mowa w art. 35, wykonujà nast´pujàce organy:
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1) G∏ówny Lekarz Weterynarii,
2) wojewódzki lekarz weterynarii jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzàcej w sk∏ad zespolonej administracji rzàdowej,
3) powiatowy lekarz weterynarii jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej,
b´dàcy organem niezespolonej administracji rzàdowej,
4) graniczny lekarz weterynarii.”,
b) uchyla si´ ust. 2,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Funkcje G∏ównego Lekarza Weterynarii, wojewódzkiego, powiatowego i granicznego lekarza weterynarii i ich zast´pców mogà pe∏niç wy∏àcznie osoby b´dàce lekarzami weterynarii, posiadajàce prawo wykonywania zawodu oraz:
1) w przypadku G∏ównego Lekarza Weterynarii, wojewódzkiego lekarza weterynarii
i ich zast´pców — co najmniej 5-letni sta˝
pracy w administracji weterynaryjnej,
2) w przypadku powiatowego i granicznego
lekarza weterynarii i ich zast´pców — co
najmniej 3-letni sta˝ pracy w administracji
weterynaryjnej.”,
d) w ust. 4a zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Dodatkowo do obj´cia stanowisk G∏ównego
Lekarza Weterynarii, wojewódzkiego lekarza
weterynarii, powiatowego lekarza weterynarii
i granicznego lekarza weterynarii i ich zast´pców jest wymagane posiadanie tytu∏u specjalisty z jednej z wymienionych dziedzin:”;
32) w art. 37:
a) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3. Powiatowego i granicznego lekarza weterynarii powo∏uje i odwo∏uje wojewoda na
wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.
4. Zast´pc´ powiatowego i zast´pc´ granicznego lekarza weterynarii powo∏uje i odwo∏uje
wojewódzki lekarz weterynarii na wniosek
w∏aÊciwego powiatowego lub granicznego
lekarza weterynarii.
5. Wojewódzki lekarz weterynarii podlega wojewodzie, a powiatowy lekarz weterynarii
i graniczny lekarz weterynarii podlegajà wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii.”;
b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. G∏ówny Inspektorat Weterynarii, o którym
mowa w art. 34 ust. 5, oraz wojewódzkie
i powiatowe inspektoraty weterynarii, o których mowa w art. 38 ust. 1, sà paƒstwowymi
jednostkami bud˝etowymi, a graniczne inspektoraty weterynarii sà oddzia∏ami w∏aÊciwych wojewódzkich inspektoratów weterynarii.
9. Obs∏uga finansowa granicznych inspektoratów weterynarii jest prowadzona za poÊrednictwem rachunków bankowych w∏aÊciwych
wojewódzkich inspektoratów weterynarii.”;
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33) w art. 39a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku bezpoÊredniego zagro˝enia bezpieczeƒstwa sanitarno-weterynaryjnego wojewoda mo˝e wydaç w∏aÊciwemu organowi Inspekcji Weterynaryjnej polecenie podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do usuni´cia tego zagro˝enia.”;
34) uchyla si´ art. 39b i 39c;
35) art. 40 otrzymuje brzmienie:
„Art. 40. Organy Inspekcji Weterynaryjnej wspó∏pracujà przy wykonywaniu swoich zadaƒ
z w∏aÊciwymi organami Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji
Transportu Drogowego i Inspekcji JakoÊci
Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych oraz jednostkami samorzàdu terytorialnego.”;
36) w art. 41 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb
i sposób wykonywania przez organy Inspekcji
Weterynaryjnej w gospodarstwach kontroli
oznakowania i rejestracji zwierzàt, majàc na
wzgl´dzie liczb´ przeprowadzanych kontroli
w stosunku do liczby gospodarstw, wyniki tych
kontroli oraz cz´stotliwoÊç ich przeprowadzania.”;
37) w art. 41a:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Lekarze weterynarii, nieb´dàcy pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, nie mogà byç
wyznaczani do wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 44 ust. 1, je˝eli mia∏yby one dotyczyç ich interesów majàtkowych.”,
b) uchyla si´ ust. 5;
38) w art. 43:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla oceny stanu epizootycznego oraz zapewnienia zdrowia ludzi i zwierzàt na obszarze
kraju lub jego cz´Êci organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzà badania kontrolne zaka˝eƒ zwierzàt.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) okreÊli rodzaj jednostek chorobowych, sposób prowadzenia kontroli oraz zakres badaƒ,”;
39) w art. 43a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci zdrowotnej ˝ywnoÊci i ochrony zdrowia publicznego
organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzajà badania kontrolne substancji niedozwolonych, pozosta∏oÊci chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i ska˝eƒ
promieniotwórczych u zwierzàt ˝ywych,
w tkankach lub narzàdach zwierzàt po uboju,
w Êrodkach spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego oraz w Êrodkach ˝ywienia zwierzàt.”,
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b) w ust. 2 po wyrazach „tryb post´powania” skreÊla si´ wyraz „wyjaÊniajàcego”;
40) w art. 44:
a) w ust. 1 w pkt 1:
— lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) nadzoru nad przetwórstwem i sk∏adowaniem ryb, mi´czaków, skorupiaków i jaj
konsumpcyjnych,”,
— po lit. g dodaje si´ lit. h w brzmieniu:
„h) pobierania prób do badaƒ kontrolnych
w zakresie, o którym mowa w art. 43a
ust. 1,”,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Uchylenie decyzji o wyznaczeniu, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç w przypadku:
1) je˝eli wykonywanie czynnoÊci przez osob´ wyznaczonà mo˝e spowodowaç zagro˝enie dla zdrowia ludzi lub zwierzàt,
2) niewywiàzywania si´ wyznaczonej osoby z powierzonych jej zadaƒ, w szczególnoÊci poprzez niewykonywanie ich terminowo, oraz w razie stwierdzenia zaniedbaƒ w dokumentowaniu wykonanych
czynnoÊci,
3) z∏o˝enia wniosku przez osob´ wyznaczonà.”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. G∏ówny Lekarz Weterynarii prowadzi list´
urz´dowych lekarzy weterynarii upowa˝nionych do wystawiania Êwiadectw zdrowia dla
towarów przeznaczonych na eksport lub do
handlu, z do∏àczonymi do niej wzorami podpisów.”;
41) w art. 48:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Paƒstwowy Instytut Weterynaryjny sprawuje nadzór nad jakoÊcià badaƒ wykonywanych w zak∏adach higieny weterynaryjnej
i innych laboratoriach, o których mowa
w ust. 2, oraz zbiera, gromadzi i przetwarza
dane dotyczàce wyników badaƒ laboratoryjnych.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady i tryb zbierania, gromadzenia, przekazywania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3, majàc na wzgl´dzie zapewnienie efektywnej kontroli stanu bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci, stanu zdrowia zwierzàt oraz szybkiego przep∏ywu informacji,
dotyczàcych wyników badaƒ laboratoryjnych.”;
42) w art. 49 w ust. 2 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) kontrolà towarów, sp´dów, targów i wystaw
zwierzàt,”;
43) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na terenach jednostek organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej oraz w sto-
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sunku do wojsk obcych przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania okreÊlone w art. 35 dla organów Inspekcji Weterynaryjnej wykonujà wyznaczone w tym celu przez
Ministra Obrony Narodowej, w drodze rozporzàdzenia, wojskowe organy weterynaryjne.”;

44) w art. 50a po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Organy Inspekcji Weterynaryjnej sà obowiàzane do wprowadzania informacji do sieci, o której mowa w ust. 1.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres
informacji podlegajàcych wprowadzeniu do
sieci, o której mowa w ust. 1, oraz wzory takich
informacji, majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.”;
45) w art. 51:
a) w ust. 1 zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:
„— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”,
b) w ust. 2:
— w pkt 10 na koƒcu dodaje si´ przecinek oraz
pkt 11 w brzmieniu:
„11) nie dope∏nia obowiàzków okreÊlonych
w art. 20 ust. 1”,
— w zdaniu koƒcowym wyrazy „podlega karze
grzywny” zast´puje si´ wyrazami „podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do roku”;
46) w za∏àczniku nr 1 do ustawy dodaje si´ pkt 25
w brzmieniu:
„25) trz´sawka owiec (Scrapie).”;
47) w za∏àczniku nr 2 do ustawy uchyla si´ pkt 21.
Art. 2. W ustawie z dnia 1 lipca 1949 r. o zak∏adach
leczniczych dla zwierzàt (Dz. U. Nr 41, poz. 297, z 1988 r.
Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Nadzór nad wykonaniem przepisów ustawy
w odniesieniu do lecznic sprawuje powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce po∏o˝enia lecznicy.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z póên. zm.1)) art. 3c
otrzymuje brzmienie:
„Art. 3c. Do zadaƒ Agencji nale˝y prowadzenie rejestru i wykonywanie innych czynnoÊci zwiàzanych z oznakowaniem byd∏a, owiec, kóz,
Êwiƒ.”.
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1994 r. 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,
z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452,
Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112,
poz. 976 i Nr 143, poz. 1197.
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Art. 4. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z póên. zm.2)) w art. 22 w ust. 1:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ochrony zdrowia zwierzàt, weterynaryjnej
ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony
zwierzàt,”;
2) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a i 5b w brzmieniu:
„5a) nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi
weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi
stosowanymi w weterynarii,
5b) nadzoru nad zdrowotnà jakoÊcià Êrodków ˝ywienia zwierzàt,”.
Art. 5. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, z póên. zm.3)) w za∏àczniku po pkt 17
dodaje si´ pkt 18 w brzmieniu:
„18) powiatowi lekarze weterynarii.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63,
poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135,
poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) w art. 40 w ust. 5 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) pozyskiwaniem, wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów pszczelarskich
z wy∏àczeniem sprzeda˝y w punkcie sprzeda˝y detalicznej,”;
2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) sprzeda˝à bezpoÊrednià Êrodków spo˝ywczych
pochodzenia zwierz´cego, które sà przygotowywane i przechowywane wy∏àcznie w celu
sprzeda˝y konsumentom; sprzeda˝ bezpoÊrednia jest dokonywana przez producenta w punkcie sprzeda˝y lub ze Êrodka transportu przeznaczonego do przewozu Êrodków spo˝ywczych
pochodzenia zwierz´cego albo przez podmiot
prowadzàcy gospodarstwo rolne, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w punkcie sprzeda˝y
znajdujàcym si´ na terenie tego gospodarstwa,
na targowiskach, halach targowych oraz realizowana jako dostawy produktów do zak∏adów
˝ywienia zbiorowego,”.
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321,
z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475,
Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115,
poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126,
poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130, poz. 1450 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407 oraz
z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558,
Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688.
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Art. 7. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich
(Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790 oraz
z 2002 r. Nr 112, poz. 976) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w pkt 10 dotyczàcym art. 11 uchyla si´
ust. 7;
2) w art. 8 w ust. 5 w pkt 2:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) pkt 10 w zakresie dotyczàcym art. 11 ust. 8 i 9
pkt 3,”,
b) uchyla si´ lit. g.
Art. 8. Konie urodzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, dotyczàcych identyfikacji koni, podlegajà zg∏oszeniu do podmiotów wymienionych w art. 1 w pkt 4 dotyczàcym
art. 7 ust. 5 do dnia uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, a do tego czasu mogà zostaç wprowadzone do obrotu na dotychczasowych warunkach.
Art. 9. 1. Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç odstàpienia od
stosowania niektórych organizacyjnych, technicznych
i technologicznych warunków weterynaryjnych, okreÊlonych na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 32 ustawy, o której mowa w art. 1, po przedstawieniu przez podmioty
wykonujàce dzia∏alnoÊç w zakresie:
1) uboju zwierzàt,
2) rozbioru mi´sa,
3) przetwórstwa mi´sa,
4) produkcji mi´sa mielonego i wyrobów mi´snych
niepoddanych obróbce termicznej,
5) sk∏adowania mi´sa, przetworów mi´snych, mi´sa
mielonego lub wyrobów mi´snych niepoddanych
obróbce termicznej,
6) przetwórstwa ryb, mi´czaków i skorupiaków,
7) przetwórstwa mleka,
8) pozyskiwania mleka
— harmonogramu dzia∏aƒ dostosowawczych, zwanego dalej „harmonogramem”.
2. Harmonogram zatwierdza, w drodze postanowienia w rozumieniu przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego, powiatowy lekarz weterynarii
na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera
w szczególnoÊci:
1) imi´ i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu, o którym mowa
w ust. 1;
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2) weterynaryjny numer identyfikacyjny;
3) rodzaj wykonywanej dzia∏alnoÊci;
4) zakres dzia∏aƒ dostosowawczych;
5) terminy zakoƒczenia dzia∏aƒ dostosowawczych.
4. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na odst´pstwa w stosowaniu niektórych organizacyjnych, technicznych i technologicznych warunków weterynaryjnych przez podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç, o której
mowa w ust. 1 pkt 1—7, podejmuje minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa na wniosek tych podmiotów, po
spe∏nieniu przez nie wymogów, o których mowa
w ust. 1 i 2.
5. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na odst´pstwa w stosowaniu niektórych organizacyjnych, technicznych i technologicznych warunków weterynaryjnych przez podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç, o której
mowa w ust. 1 pkt 8, podejmuje powiatowy lekarz weterynarii na wniosek tych podmiotów, po spe∏nieniu
przez nie wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2.
6. Wydajàc decyzj´, o której mowa w ust. 4 i 5, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, a dla podmiotów,
o których mowa w ust. 1 pkt 8, powiatowy lekarz weterynarii, okreÊla terminy wdro˝enia harmonogramu,
z tym ˝e wdro˝enie harmonogramu powinno nastàpiç:
1) do dnia 31 grudnia 2007 r. — dla podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie uboju zwierzàt,
rozbioru i przetwórstwa mi´sa, produkcji mi´sa
mielonego i wyrobów mi´snych oraz ich sk∏adowania;
2) do dnia 31 grudnia 2006 r. — dla podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie przetwórstwa ryb,
mi´czaków i skorupiaków oraz pozyskiwania i przetwórstwa mleka.
7. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogà sk∏adaç wnioski w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa poda do
publicznej wiadomoÊci, w drodze obwieszczenia, wykaz podmiotów, w stosunku do których zosta∏y wydane decyzje, o których mowa w ust. 4 i 5; obwieszczenie
podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´dowym Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9. Produkty wytworzone przez podmioty, w stosunku do których zosta∏y wydane decyzje, o których mowa
w ust. 4, podlegajà odr´bnemu oznakowaniu i nie mogà byç przedmiotem handlu.
10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób oznakowania produktów, o których mowa w ust. 9, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie mo˝liwoÊci identyfikacji produktów po
ich wprowadzeniu na rynek.
Art. 10. 1. Do post´powaƒ administracyjnych
w sprawach obj´tych przepisami niniejszej ustawy,
wszcz´tych, a niezakoƒczonych przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
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2. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, prowadzone
przez powiatowego lekarza weterynarii jako kierownika powiatowej inspekcji weterynaryjnej, wchodzàcej
w sk∏ad zespolonej administracji powiatowej, przejmujà do zakresu swojego dzia∏ania powiatowi lekarze weterynarii w rozumieniu przepisów ustawy.
Art. 11. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:
1) pracownicy dotychczasowych powiatowych inspektoratów weterynarii podleg∏ych starostom
stajà si´ pracownikami powiatowych inspektoratów weterynarii w rozumieniu przepisów ustawy;
2) mienie powiatów, b´dàce we w∏adaniu dotychczasowych powiatowych inspektoratów weterynarii,
staje si´ z mocy prawa mieniem Skarbu Paƒstwa;
3) nieruchomoÊci, b´dàce w trwa∏ym zarzàdzie oraz
ruchomoÊci b´dàce w zarzàdzie dotychczasowych
powiatowych inspektoratów weterynarii podleg∏ych starostom, przechodzà z mocy prawa odpowiednio w trwa∏y zarzàd oraz zarzàd powiatowych
inspektoratów weterynarii w rozumieniu przepisów ustawy;
4) wierzytelnoÊci i zobowiàzania dotychczasowych
powiatowych inspektoratów weterynarii stajà si´
wierzytelnoÊciami i zobowiàzaniami odpowiednich powiatowych inspektoratów weterynarii w rozumieniu przepisów ustawy.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje si´ przepisy art. 231 Kodeksu pracy.
3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, dokona w bud˝etach wojewodów:
1) przeniesienia planowanych dochodów i wydatków
bud˝etowych mi´dzy rozdzia∏ami bud˝etu paƒstwa w zakresie dotyczàcym Inspekcji Weterynaryjnej;
2) zwi´kszenia limitów zatrudnienia i wydatków na
wynagrodzenia z przeznaczeniem dla powiatowych inspektoratów weterynarii w ramach kwot
zaplanowanych na ten cel w ustawie bud˝etowej
na rok 2003 w dotacjach na funkcjonowanie powiatowych inspektoratów weterynarii.
4. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
nie stosuje si´ ograniczeƒ wynikajàcych z art. 96 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 45, poz. 391).
Art. 12. Âwiadectwa zdrowia wystawione na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu dotychczas obowiàzujàcym, zachowujà wa˝noÊç w okresie, na jaki zosta∏y wystawione.
Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych
zmienionych niniejszà ustawà zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych.
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Art. 14. 1. Przepis art. 7 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w odniesieniu do byd∏a traci moc z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
2. Przepis art. 9 ust. 10 pkt 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, traci
moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
3. Przepis art. 29 ust. 4a, 4b, 5 i 5a ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
4. Przepis art. 29 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, traci
moc z dniem 31 grudnia 2007 r.
Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
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1) przepisu art. 1 pkt 3 lit. a pierwsze tiret, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia;
2) przepisów art. 1 pkt 3 lit. d oraz lit. e, pkt 23 lit. b,
pkt 31 lit. c oraz lit. d, które wchodzà w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej;
3) przepisu art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczàcym art. 7
ust. 5b pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.;
4) przepisów art. 1 pkt 20 lit. b oraz pkt 21 w zakresie
dotyczàcym art. 29b i 29c, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia;
5) przepisu art. 1 pkt 21 w zakresie dotyczàcym
art. 29a, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2008 r.;
6) przepisu art. 8, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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