
Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i warunki
wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogni-
ska choroby zakaênej zwierzàt przez osoby, które by∏y
lub mog∏y byç w kontakcie ze zwierz´tami chorymi,
zaka˝onymi lub podejrzanymi o zaka˝enie lub o choro-
b´, zwanych dalej „zakazem”, oraz czasowych ograni-
czeƒ w ruchu osobowym lub pojazdów, zwanych dalej
„czasowymi ograniczeniami”.

2. Zakazu oraz czasowych ograniczeƒ nie wprowa-
dza si´, je˝eli inne Êrodki okreÊlone w przepisach
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt sà wystarczajàce.

§ 2. Wprowadzony zakaz oraz czasowe ogranicze-
nia powinny byç jak najmniej ucià˝liwe w stosunku do
osób, których dotyczà.

§ 3. Decyzja wydana przez powiatowego lekarza
weterynarii, wprowadzajàca zakaz, powinna zawieraç
w szczególnoÊci:

1) nazw´ choroby zakaênej zwierzàt, która jest powo-
dem wprowadzenia zakazu;

2) lokalizacj´ i sposób oznakowania ogniska choroby
zakaênej zwierzàt;

3) sposób realizacji zakazu;

4) okres obowiàzywania zakazu.

§ 4. O wydaniu rozporzàdzenia wprowadzajàcego
czasowe ograniczenia na obszarze powiatu lub jego
cz´Êci powiatowy lekarz weterynarii informuje:

1) wojewódzkiego lekarza weterynarii;

2) paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarne-
go;

3) powiatowych lekarzy weterynarii z sàsiednich po-
wiatów;

4) starost´ oraz w∏aÊciwych miejscowo wójtów, bur-
mistrzów lub prezydentów miast;

5) komendanta powiatowego (miejskiego) Policji;

6) powiatowe centrum zarzàdzania kryzysowego;

7) w∏aÊciwego miejscowo wojskowego inspektora
weterynaryjnego.

§ 5. Wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii
o wprowadzenie czasowych ograniczeƒ powinien za-
wieraç w szczególnoÊci:

1) nazw´ choroby zakaênej zwierzàt, która jest powo-
dem wprowadzenia ograniczeƒ;

2) okreÊlenie obszaru, na którym wyst´puje choroba
zakaêna zwierzàt lub bezpoÊrednie zagro˝enie jej
wystàpienia;

3) zakres czasowych ograniczeƒ i sposób ich realiza-
cji;

4) okres obowiàzywania czasowych ograniczeƒ;

5) uzasadnienie.

§ 6. O wydaniu przez wojewod´ rozporzàdzenia
wprowadzajàcego czasowe ograniczenia na obszarze
województwa lub jego cz´Êci wojewódzki lekarz wete-
rynarii informuje:

1) paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitar-
nego;

2) powiatowych lekarzy weterynarii w∏aÊciwych dla
obszaru obj´tego ograniczeniami;

3) okr´gowà izb´ lekarsko-weterynaryjnà;

4) wojewódzkie centrum zarzàdzania kryzysowego;

5) wojewódzkich lekarzy weterynarii z sàsiednich wo-
jewództw;

6) w∏aÊciwego miejscowo wojskowego inspektora
weterynaryjnego.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 19 maja 1999 r.
w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów
opuszczania miejsca wystàpienia choroby zakaênej
zwierzàt oraz czasowych ograniczeƒ w ruchu osobo-
wym (Dz. U. Nr 53, poz. 561). 

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 sierpnia 2005 r.

w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaênej
zwierzàt oraz czasowych ograniczeƒ w ruchu osobowym lub pojazdów

———————
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 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 


