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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 68, poz. 449) i art. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 916)
og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), z uwzgl´d-
nieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz.188),

2) ustawà z dnia 21 stycznia 2005 r. o doÊwiadcze-
niach na zwierz´tach (Dz. U. Nr 33, poz. 289),

3) ustawà z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierz´cego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17,
poz. 127),

4) ustawà z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U.
Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 899),

5) ustawà z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy
o ochronie zwierzàt i ustawy o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwie-
rzàt (Dz. U. Nr 249, poz. 1830),

6) ustawà z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt oraz ustawy o weteryna-
ryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 920),

7) ustawà z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 916)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 13 listopada 2008 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 86—88 i 92 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625),
które stanowià:

„Art. 86. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 12 uchyla si´ ust. 3 i 3a;

2) w art. 24 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Wykonywanie zarobkowego trans-
portu drogowego zwierzàt lub
transportu zwierzàt zwiàzanego
z prowadzeniem innej dzia∏alnoÊci
gospodarczej mo˝e odbywaç si´
wy∏àcznie przy u˝yciu Êrodków
transportu dopuszczonych do tego
celu.”;

3) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) kwalifikacje osób uprawnionych
do zawodowego uboju,

2) warunki wy∏adunku, przemiesz-
czania, przetrzymywania, unie-
ruchamiania w celu dokonania
uboju lub uÊmiercenia zwierzàt,

3) warunki i metody uboju
i uÊmiercania zwierzàt stosow-
nie do gatunku

— majàc na wzgl´dzie zapewnie-
nie humanitarnego traktowania
zwierzàt podczas ich uboju lub
uÊmiercania.”.

Art. 87. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. —
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r.
Nr 53, poz. 533) w art. 69 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ ust. 3;

2) w ust. 4 wyrazy „o której mowa w ust. 1
i 3” zast´puje si´ wyrazami „o której
mowa w ust. 1”;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór dokumentacji obrotu de-
talicznego produktami leczniczymi
weterynaryjnymi, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie ujednolicenia tej
dokumentacji oraz obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Euro-
pejskiej.”.

Art. 88. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r.
o weterynaryjnej kontroli granicznej
(Dz. U. Nr 165, poz. 1590) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 ust. 2—4 otrzymujà brzmie-
nie:

„2. Przywóz przesy∏ek zwierzàt jest do-
puszczalny:
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1) z paƒstw trzecich lub ich cz´Êci,
które znajdujà si´ na listach
og∏aszanych przez Komisj´ Eu-
ropejskà — w przypadku zwie-
rzàt, dla których okreÊlono wy-
magania przywozowe w przepi-
sach Unii Europejskiej;

2) je˝eli zosta∏y spe∏nione wyma-
gania okreÊlone w przepisach
paƒstwa koƒcowego przezna-
czenia, b´dàcego paƒstwem
Unii Europejskiej — w przypad-
ku zwierzàt, dla których nie
okreÊlono wymagaƒ przywozo-
wych w przepisach Unii Euro-
pejskiej.

3. Przywóz przesy∏ek produktów jest
dopuszczalny:

1) ze znajdujàcych si´ na listach
og∏aszanych przez Komisj´ Eu-
ropejskà:

a) paƒstw trzecich lub ich cz´Ê-
ci,

b) zak∏adów uprawnionych do
wprowadzania produktów na
terytorium Unii Europejskiej

— w przypadku produktów, dla
których okreÊlono wymagania
przywozowe w przepisach Unii
Europejskiej;

2) je˝eli zosta∏y spe∏nione wyma-
gania okreÊlone w przepisach
paƒstwa koƒcowego przezna-
czenia b´dàcego paƒstwem
Unii Europejskiej — w przypad-
ku produktów, dla których nie
okreÊlono wymagaƒ przywozo-
wych w przepisach Unii Euro-
pejskiej.

4. Wymagania, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2, w przy-
padku gdy paƒstwem koƒcowego
przeznaczenia przesy∏ki zwierzàt
lub produktów jest Rzeczpospolita
Polska, okreÊlajà przepisy dotyczà-
ce ochrony zdrowia zwierzàt
i zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt oraz przepisy dotyczàce
wymagaƒ weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierz´-
cego.”;

2) w art. 44 w ust. 1 zdanie koƒcowe
otrzymuje brzmienie:

„— ponosi osoba odpowiedzialna za
przesy∏k´.”.”

„Art. 92. 1. Âwiadectwa rejestracji wydane przed
dniem 1 paêdziernika 2002 r. dla Êrod-
ków farmaceutycznych stosowanych
wy∏àcznie dla zwierzàt, które sta∏y si´
pozwoleniami w rozumieniu ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo far-
maceutyczne, zawierajàcych substan-
cj´ czynnà lub substancje czynne, któ-

re nie posiadajà ustalonych przynaj-
mniej tymczasowych Najwy˝szych Do-
puszczalnych St´˝eƒ Pozosta∏oÊci pro-
duktów leczniczych weterynaryjnych
lub gdy zosta∏o uznane, ˝e okreÊlenie
takich st´˝eƒ nie jest wymagane, z wy-
∏àczeniem immunologicznych produk-
tów leczniczych weterynaryjnych sto-
sowanych wy∏àcznie u zwierzàt, z któ-
rych lub od których pozyskuje si´
Êrodki spo˝ywcze pochodzenia zwie-
rz´cego, zachowujà wa˝noÊç do dnia
20 kwietnia 2004 r.

2. Podmiot odpowiedzialny, do dnia
30 kwietnia 2004 r., wycofuje na w∏as-
ny koszt z obrotu i stosowania produk-
ty lecznicze weterynaryjne zawierajàce
substancj´ czynnà lub substancje
czynne, o których mowa w ust. 1.”;

2) art. 4—7 ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz. 188), któ-
re stanowià:

„Art. 4. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje
decyzj´ o nadaniu weterynaryjnego nu-
meru identyfikacyjnego podmiotom, które
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy doko-
na∏y zg∏oszenia zamiaru prowadzenia
dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. b, g, i—k ustawy wymie-
nionej w art. 1, w terminie 90 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 5. Paszporty w rozumieniu przepisów rozpo-
rzàdzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie wymogów dotyczàcych zdrowia
zwierzàt, stosowanych do przemieszczania
zwierzàt domowych o charakterze niehand-
lowym i zmieniajàcego dyrektyw´ Rady
92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 146 z 13.06.2003)
wydane od dnia 1 paêdziernika 2004 r. do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
przez lekarzy weterynarii na drukach prze-
kazanych przez okr´gowà rad´ lekarsko-
-weterynaryjnà uznaje si´ za paszporty wy-
dane zgodnie z przepisami ustawy.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie:

1) art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 40, art. 51
ust. 8 pkt 1, art. 53 ust. 4 oraz art. 61
pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1,

2) art. 12 ust. 5 i art. 33 ustawy wymienio-
nej w art. 2,

3) art. 8 ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 3

— zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie
nowych przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 40, art. 51 ust. 7 pkt 1—3,
art. 53 ust. 4 oraz art. 61 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 1, art. 12 ust. 5 i art. 33
ustawy wymienionej w art. 2 oraz art. 8
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ust. 4 ustawy wymienionej w art. 3,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 11, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2006 r.”;

3) art. 57 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o do-
Êwiadczeniach na zwierz´tach (Dz. U. Nr 33,
poz. 289), który stanowi:

„Art. 57. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 38 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127), które stanowià:

Art. 38. „2. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 10 ust. 2, art. 24b ust. 10
i art. 61 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 34 zachowujà moc do dnia wej-
Êcia w ˝ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 10 ust. 2,
art. 24b ust. 10 i art. 61 pkt 1 ustawy
wymienionej w art. 34, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.”

„Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

5) art. 65 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
(Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r. Nr 144,
poz. 899), który stanowi:

„Art. 65. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 15 ust. 1 pkt 4 oraz art. 53 ust. 1 pkt 5
w zakresie dotyczàcym art. 15 ust. 1
pkt 4, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2013 r.”;

6) art. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie
ustawy o ochronie zwierzàt i ustawy o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt (Dz. U. Nr 249, poz. 1830), który sta-
nowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 5 stycz-
nia 2007 r., z wyjàtkiem art. 24a pkt 2 lit. b,
art. 24e ust. 2 pkt 2 i art. 37b ust. 1 pkt 2
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 5 stycznia
2008 r.”;

7) art. 3—6 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalcza-
niu chorób zakaênych zwierzàt oraz ustawy o we-
terynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 133,
poz. 920), które stanowià:

„Art. 3. Rzeczoznawców powo∏anych przez powia-
towego lekarza weterynarii na podstawie
art. 49 ust. 12 ustawy wymienionej
w art. 1 uwa˝a si´ za rzeczoznawców po-
wo∏anych przez wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta) na podstawie art. 49 ust. 12
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

Art. 4. Podmioty wykonujàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy badania i inne
czynnoÊci z ˝ywym czynnikiem zakaênym,
jego materia∏em genetycznym, antygena-
mi lub szczepionkami wytwarzanymi z ta-
kich antygenów w celach badawczym, dia-
gnostycznym lub wytwórczym, których
wykonywanie zgodnie z przepisami do-
tychczasowymi nie wymaga∏o zatwierdze-
nia, a zgodnie z przepisami niniejszej usta-
wy wymaga takiego zatwierdzenia, w tym
stwierdzenia spe∏niania wymagaƒ bezpie-
czeƒstwa biologicznego przez osoby wy-
konujàce te badania i czynnoÊci oraz sto-
sowane metody badawcze, tracà prawo
do ich wykonywania, je˝eli w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy nie z∏o˝à, zgodnie z jej przepi-
sami, do G∏ównego Lekarza Weterynarii
wniosku o zatwierdzenie pomieszczeƒ,
obiektów lub laboratoriów, w których sà
wykonywane te badania i czynnoÊci.

Art. 5. 1. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 41 ust. 3, art. 49 ust. 13 oraz
art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 1 zachowujà moc do dnia wejÊcia
w ˝ycie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 2,
art. 49 ust. 13 oraz art. 58 ust. 3 pkt 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 48a i art. 61 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 1 zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie odpowiednich
przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 7, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 5—9 i 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmia-
nie ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwal-
czaniu chorób zakaênych zwierzàt oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 916),
które stanowià:

„Art. 5. 1. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowa-
nà okreÊlonà w art. 1 pkt 1 lit. p ustawy
wymienionej w art. 1, której prowadze-
nie zgodnie z dotychczasowymi przepi-
sami nie wymaga∏o zg∏oszenia zamiaru
jej podj´cia powiatowemu lekarzowi
weterynarii, tracà prawo do prowadze-
nia tej dzia∏alnoÊci, je˝eli w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy nie dokonajà zg∏oszenia zgodnie
z jej przepisami.

2. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç w zakresie:

1) chowu lub hodowli zwierzàt akwa-
kultury oraz rozrodu ryb, której pro-
wadzenie zgodnie z dotychczasowy-
mi przepisami nie wymaga∏o stwier-
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dzenia spe∏nienia warunków wetery-
naryjnych, a zgodnie z przepisami
ustawy wymaga takiego stwierdze-
nia, w tym stwierdzenia spe∏niania
wymagaƒ weterynaryjnych dla obiek-
tów budowlanych lub miejsc prowa-
dzenia tej dzia∏alnoÊci albo dla osób
wykonujàcych okreÊlone czynnoÊci
w ramach tej dzia∏alnoÊci, tracà pra-
wo do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci,
je˝eli w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy nie z∏o˝à,
zgodnie z jej przepisami, wniosku
o dokonanie takiego stwierdzenia, na
podstawie którego zostanà zatwier-
dzone jako podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç w zakresie prowadzenia
przedsi´biorstwa produkcyjnego sek-
tora akwakultury;

2) prowadzenia zak∏adu przetwórczego
przetwarzajàcego lub poddajàcego
ubojowi zwierz´ta akwakultury w ra-
mach zwalczania chorób zakaênych
tych zwierzàt, której prowadzenie
zgodnie z dotychczasowymi przepisa-
mi nie wymaga∏o stwierdzenia spe∏-
nienia warunków weterynaryjnych,
a zgodnie z przepisami ustawy wy-
maga takiego stwierdzenia, w tym
stwierdzenia spe∏niania wymagaƒ
weterynaryjnych dla obiektów bu-
dowlanych lub miejsc prowadzenia
dzia∏alnoÊci nadzorowanej albo dla
osób wykonujàcych okreÊlone czyn-
noÊci w ramach tej dzia∏alnoÊci, tracà
prawo do prowadzenia tej dzia∏alnoÊ-
ci, je˝eli w terminie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie z∏o˝à,
zgodnie z jej przepisami, wniosku
o dokonanie takiego stwierdzenia, na
podstawie którego zostanà zatwier-
dzone jako podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç w zakresie prowadzenia
zak∏adu przetwórczego.

Art. 6. Do post´powaƒ w sprawie chowu lub ho-
dowli zwierzàt akwakultury oraz rozrodu
ryb, wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´
przepisy tej ustawy.

Art. 7. 1. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
wymienionej w art. 1 zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie
art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu nada-
nym ustawà.

2. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 40 oraz art. 61 ust. 1 pkt 1
ustawy wymienionej w art. 1 zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie odpowied-
nich przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie-
niu nadanym ustawà.

Art. 8. 1. Programy zwalczania chorób odzwie-
rz´cych i odzwierz´cych czynników cho-
robotwórczych wymienionych w rozpo-
rzàdzeniu (WE) nr 2160/2003 Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 17 listo-
pada 2003 r. w sprawie zwalczania sal-
monelli i innych okreÊlonych odzwierz´-
cych czynników chorobotwórczych
przenoszonych przez ˝ywnoÊç (Dz. Urz.
UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 41, str. 328), w za∏àczniku I,
ustanowione na podstawie art. 57a
ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, za-
chowujà moc na okres, na który zosta∏y
ustanowione.

2. Programy, o których mowa w ust. 1,
mogà byç zmienione przez Rad´ Mini-
strów, w drodze rozporzàdzenia, w gra-
nicach okreÊlonych w art. 57 ust. 7 usta-
wy wymienionej w art. 1.

Art. 9. Do programów okreÊlonych w art. 8, przy-
j´tych przez Rad´ Ministrów, w drodze
uchwa∏y, i przekazanych do Komisji Euro-
pejskiej z wnioskiem o ich zatwierdzenie,
stosuje si´ przepisy art. 57 ust. 7 ustawy
wymienionej w art. 1.”

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) wymagania weterynaryjne dla podejmowania
i prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie:

a)2) zarobkowego transportu zwierzàt lub trans-
portu zwierzàt wykonywanego w zwiàzku z pro-
wadzeniem innej dzia∏alnoÊci gospodarczej,

b) organizowania targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierzàt,

c) obrotu zwierz´tami, z wyjàtkiem obrotu prowa-
dzonego w ramach dzia∏alnoÊci rolniczej w ro-
zumieniu przepisów prawa dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, poÊrednictwa w tym obrocie lub skupu
zwierzàt,

d)3) prowadzenia miejsc lub stacji kwarantanny,
miejsc odpoczynku lub prze∏adunku zwierzàt
albo miejsc wymiany wody przy transporcie
zwierzàt akwakultury,

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 18 listopada 2008 r. (poz. 1342)

USTAWA

z dnia 11 marca 2004 r.

o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt1)

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy:

1) wdra˝ajà postanowienia:
a) dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierzàt wp∏ywajàcych

na handel wewnàtrzwspólnotowy byd∏em i trzodà chlewnà (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 13, z póên. zm.),

b) dyrektywy Rady 78/52/EWG z dnia 13 grudnia 1977 r. ustanawiajàcej wspólnotowe kryteria w odniesieniu do krajo-
wych planów przyspieszonego zwalczania brucelozy, gruêlicy i enzootycznej bia∏aczki byd∏a (Dz. Urz. WE L 15
z 19.01.1978, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 181),

c) dyrektywy Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zg∏aszania chorób zwierzàt we Wspólnocie (Dz. Urz.
WE L 378 z 31.12.1982, str. 58, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 191, z póên. zm.),

d) dyrektywy Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiajàcej warunki zdrowotne zwierzàt wymagane
w handlu wewnàtrzwspólnotowym oraz w przywozie zamro˝onego nasienia byd∏a domowego (Dz. Urz. WE L 194
z 22.07.1988, str. 10, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 106, z póên. zm.),

e) dyrektywy Rady 89/556/EWG z dnia 25 wrzeÊnia 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt, regulujàcych
handel wewnàtrzwspólnotowy oraz przywóz z paƒstw trzecich zarodków byd∏a domowego (Dz. Urz. WE L 302
z 19.10.1989, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 178, z póên. zm.),

f) dyrektywy Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt, regulujàcych
przemieszczanie i przywóz zwierzàt z rodziny koniowatych z paƒstw trzecich (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 42,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 152, z póên. zm.),

g) dyrektywy Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiajàcej warunki sanitarne odnoÊnie do zwierzàt majà-
ce zastosowanie w handlu wewnàtrzwspólnotowym nasieniem byd∏a i trzody chlewnej oraz w przywozie (Dz. Urz.
WE L 224 z 18.08.1990, str. 62, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 172, z póên. zm.),

h) dyrektywy Rady 90/539/EWG z dnia 15 paêdziernika 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt, regulujà-
cych handel wewnàtrzwspólnotowy i przywóz z paƒstw trzecich drobiu i jaj wyl´gowych (Dz. Urz. WE L 303
z 31.10.1990, str. 6, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 3, z póên. zm.),

i) (uchylona),
j) dyrektywy Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierzàt regulujàcych han-

del wewnàtrzwspólnotowy owcami i kozami (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1991, str. 19, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 146, z póên. zm.),

k) dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiajàcej zasady kontroli i Êrodki zwalczania afrykaƒskie-
go pomoru koni (Dz. Urz. WE L 157 z 10.06.1992, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 294),

l) dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiajàcej wymagania dotyczàce zdrowia zwierzàt regulujà-
ce handel i przywóz do Wspólnoty zwierzàt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobj´tych wymaganiami do-
tyczàcymi zdrowia zwierzàt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty okreÊlonych w za∏àczniku A pkt I do
dyrektywy 90/425/EWG (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992, str. 54, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 13, str. 154, z póên. zm.),

m) dyrektywy Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzajàcej wspólnotowe Êrodki zwalczania rzekomego po-
moru drobiu (Dz. Urz. WE L 260 z 05.09.1992, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 83),

n) dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzajàcej ogólne wspólnotowe Êrodki zwalczania nie-
których chorób zwierzàt i szczególne Êrodki odnoszàce si´ do choroby p´cherzykowej Êwiƒ (Dz. Urz. WE L 62
z 15.03.1993, str. 69, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 71, z póên. zm.),

o) (uchylona),
p) (uchylona),
q) dyrektywy Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotyczàcej zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych

niektórych zwiàzków o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym i uchylajàcej dyrektywy
81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z 25.03.1996, str. 3, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 64, z póên. zm.),

r) dyrektywy Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiajàcej przepisy szczególne dotyczàce kontroli i zwal-
czania choroby niebieskiego j´zyka (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 74; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 31, str. 87),
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———————
s) dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego

kodeksu odnoszàcego si´ do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 1, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 3, z póên. zm.),

t) dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 paêdziernika 2001 r. w sprawie wspólnotowych Êrodków zwalczania klasyczne-
go pomoru Êwiƒ (Dz. Urz. WE L 316 z 01.12.2001, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 234),

u) dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiajàcej przepisy szczególne w celu zwalczania afry-
kaƒskiego pomoru Êwiƒ oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyƒskiej i afrykaƒskiego
pomoru Êwiƒ (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 252),

v) dyrektywy Rady 2003/85/WE z dnia 29 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie wspólnotowych Êrodków zwalczania pryszczycy,
uchylajàcej dyrektyw´ 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniajàcej dyrektyw´ 92/46/EWG
(Dz. Urz. UE L 306 z 22.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 5),

w) dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania cho-
rób odzwierz´cych i odzwierz´cych czynników chorobotwórczych, zmieniajàcej decyzj´ Rady 90/424/EWG i uchyla-
jàcej dyrektyw´ Rady 92/117/EWG (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 31; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 41, str. 344),

x) dyrektywy Rady 2004/68/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiajàcej warunki zdrowia zwierzàt regulujàce przywóz
do oraz tranzyt przez terytorium Wspólnoty niektórych ˝ywych zwierzàt kopytnych, zmieniajàcej dyrektywy
90/426/EWG oraz 92/65/EWG i uchylajàcej dyrektyw´ 72/462/EWG (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 320; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 120),

y) dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych Êrodków zwalczania grypy ptaków
i uchylajàcej dyrektyw´ 92/40/EWG (Dz. Urz. UE L 10 z 14.01.2006, str. 16),

z) dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 paêdziernika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierzàt akwa-
kultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierzàt wodnych i zwalczania tych cho-
rób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006, str. 14, z póên. zm.);

2) wykonujà postanowienia:
a) rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiajàcego zasady

dotyczàce zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenoÊnych gàbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147
z 31.05.2001, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z póên. zm.),

b) rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustanawiajàcego
przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez
ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37,
str. 92, z póên. zm.),

c) rozporzàdzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów do-
tyczàcych zdrowia zwierzàt, stosowanych do przemieszczania zwierzàt domowych o charakterze niehandlowym
i zmieniajàcego dyrektyw´ Rady 92/65/EWG (Dz. Urz. UE L 146 z 13.06.2003, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 39, str. 75, z póên. zm.),

d) rozporzàdzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalcza-
nia salmonelli i innych okreÊlonych odzwierz´cych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez ˝ywnoÊç
(Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328),

e) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 paêdziernika 2005 r. ustanawiajàcego wymogi dotyczàce zdro-
wia zwierzàt w odniesieniu do przemieszczania zwierzàt cyrkowych mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi (Dz. Urz.
UE L 279 z 22.10.2005, str. 47).

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt
oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 920),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 sierpnia 2007 r.; ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 916), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 wrzeÊnia 2008 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U.
Nr 133, poz. 920), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 sierpnia 2007 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret  drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret  trzecie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwie-

rzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 916), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 wrzeÊnia 2008 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwie-
rzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 23, poz. 188), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 24 lutego 2005 r. 

e) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierzàt,
f)4) zarobkowego wytwarzania, pozyskiwania,

konserwacji, obróbki, przechowywania, prowa-
dzenia obrotu lub wykorzystywania materia∏u
biologicznego,

g) prowadzenia punktu kopulacyjnego,
h) prowadzenia zak∏adu drobiu,
i)5) prowadzenia:

— przedsi´biorstwa produkcyjnego sektora
akwakultury,

— zak∏adu przetwórczego przetwarzajàcego
lub poddajàcego ubojowi zwierz´ta akwa-

kultury w ramach zwalczania chorób zakaê-
nych tych zwierzàt,

j) prowadzenia schronisk dla zwierzàt,

k) chowu lub hodowli zwierzàt dzikich utrzymywa-
nych przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodar-
skie,

l)6) utrzymywania lub hodowli zwierzàt na potrze-
by pokazów zwierzàt, edukacji, ochrony i zacho-
wania gatunków zwierzàt, prowadzenia podsta-
wowych lub stosowanych badaƒ naukowych
lub hodowli zwierzàt u˝ywanych do prowadze-
nia takich badaƒ,
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m)7) hodowli zwierzàt laboratoryjnych lub dostar-
czania zwierzàt doÊwiadczalnych,

n) utrzymywania zwierzàt gospodarskich, w celu
umieszczenia na rynku tych zwierzàt lub pro-
duktów pochodzàcych z tych zwierzàt lub od
tych zwierzàt,

o) zbierania, transportowania, przechowywania,
operowania, przetwarzania oraz wykorzystywa-
nia lub usuwania ubocznych produktów pocho-
dzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo-
˝ycia przez ludzi, zwanych dalej „ubocznymi
produktami zwierz´cymi”,

p)8) prowadzenia:

— miejsc innych ni˝ przedsi´biorstwa produk-
cyjne sektora akwakultury, w których zwie-
rz´ta wodne sà utrzymywane bez zamiaru
umieszczenia na rynku,

— ∏owisk typu „wpuÊç i z∏ów”,

— przedsi´biorstw produkcyjnych sektora
akwakultury, które umieszczajà na rynku
zwierz´ta akwakultury wy∏àcznie w celu spo-
˝ycia przez ludzi, w zakresie okreÊlonym
w art. 1 ust. 3 lit. c rozporzàdzenia (WE)
nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajàce-
go szczególne przepisy dotyczàce higieny
w odniesieniu do ˝ywnoÊci pochodzenia
zwierz´cego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004,
str. 55, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwane-
go dalej „rozporzàdzeniem nr 853/2004”

— zwanej dalej „dzia∏alnoÊcià nadzorowanà”;

2) wymagania weterynaryjne dla:

a)9) przywozu zwierzàt, niejadalnych produktów
pochodzenia zwierz´cego i ubocznych produk-
tów zwierz´cych (wymagania przywozowe) oraz
tranzytu zwierzàt,

b) umieszczania na rynku, w tym handlu, zwierzàt,
niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´-
cego, ubocznych produktów zwierz´cych oraz
przemieszczania koniowatych;

2a)10) wymagania weterynaryjne przy przemieszcza-
niu w celach niehandlowych zwierzàt domowych
towarzyszàcych podró˝nym oraz zasady identyfi-
kacji tych zwierzàt;

2b)11) wymagania weterynaryjne przy przemiesz-
czaniu w celach niehandlowych zwierzàt cyrko-
wych;

3) zasady:

a)12) zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, w tym
chorób odzwierz´cych,

b) stosowania substancji o dzia∏aniu hormonal-
nym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym,

c)13) monitorowania chorób odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynników chorobotwórczych oraz
zwiàzanej z nimi opornoÊci na Êrodki przeciw-
drobnoustrojowe u zwierzàt, w produktach po-
chodzenia zwierz´cego i Êrodkach ˝ywienia
zwierzàt14).

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) drób — kury, kaczki, g´si, indyki, przepiórki, perli-
ce, strusie oraz inne bezgrzebieniowce, go∏´bie,
ba˝anty i kuropatwy, utrzymywane w celach roz-
p∏odowych, produkcji mi´sa lub jaj spo˝ywczych
lub odtworzenia zasobów ptactwa ∏ownego;

1a)15) akwakultura — chów lub hodowl´ zwierzàt
akwakultury przy u˝yciu technik stosowanych
w celu zwi´kszenia produkcji tych zwierzàt powy-
˝ej parametrów mo˝liwych do osiàgni´cia w natu-
ralnym Êrodowisku, przy czym zwierz´ta te na eta-
pie chowu lub hodowli wraz z od∏owem lub zbio-
rem stanowià przedmiot w∏asnoÊci osób fizycz-
nych, osób prawnych lub jednostek organizacyj-
nych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej;

2)16) zwierz´ta akwakultury — zwierz´ta wodne b´-
dàce w jakimkolwiek stadium rozwoju, w tym jaja,
oraz nasienie lub gamety, hodowane w danym
gospodarstwie lub na obszarach hodowli mi´cza-
ków, a tak˝e dzikie zwierz´ta wodne przeznaczone
do hodowli w danym gospodarstwie lub na obsza-
rze hodowli mi´czaków;

3) (uchylony);17)

3a)18) zwierz´ta wodne — ryby nale˝àce do nadgro-
mady bez˝uchwowców (Agnatha) oraz do gromad
ryb chrz´stnych (Chondrichthytes) i ryb kostnych
(Osteichthyes), a tak˝e mi´czaki nale˝àce do typu
Mollusca oraz skorupiaki nale˝àce do podtypu
Crustacea;

3b)18) ozdobne zwierz´ta wodne — zwierz´ta wodne
hodowane, utrzymywane lub umieszczane na ryn-
ku w celach ozdobnych;

———————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 ustawy z dnia

21 stycznia 2005 r. o doÊwiadczeniach na zwierz´tach
(Dz. U. Nr 33, poz. 289), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
27 marca 2005 r.

8) Dodana przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

10) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.

11) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

———————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c tiret pierw-

sze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
13) Dodana przez art. 1 pkt 1 lit. c tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
14) Obecnie: pasze, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia

22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz
z 2008 r. Nr 144, poz. 899), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
26 sierpnia 2006 r.

15) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

17) Przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 5.

18) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.
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3c)18) dzikie zwierz´ta wodne — zwierz´ta wodne in-
ne ni˝ zwierz´ta akwakultury;

4) koniowate — wolno ˝yjàce lub udomowione zwie-
rz´ta z gatunków: konie, zebry lub os∏y oraz po-
tomstwo pochodzàce z krzy˝owania tych gatun-
ków;

5) zarejestrowane koniowate — koniowate, które
zgodnie z odr´bnymi przepisami zosta∏y wpisane
do ksiàg zwierzàt hodowlanych lub w nich zareje-
strowane i kandydujà do wpisu, identyfikowane
na podstawie dokumentu identyfikacyjnego wy-
danego przez:

a) podmiot prowadzàcy ksi´g´ zwierzàt hodowla-
nych lub rejestr w kraju pochodzenia zwierz´cia
albo

b) mi´dzynarodowy zwiàzek lub organizacj´, które
utrzymujà konie do zawodów sportowych lub
wyÊcigów konnych;

6) zwierz´ta gospodarskie — zwierz´ta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierzàt gospodarskich;

6a)19) chów lub hodowla zwierzàt akwakultury — ho-
dowanie zwierzàt akwakultury w danym gospo-
darstwie lub na obszarze hodowli mi´czaków;

6b)19) ∏owisko typu „wpuÊç i z∏ów” — stawy lub inne
urzàdzenia, w których populacj´ zwierzàt akwakul-
tury utrzymuje si´ wy∏àcznie w celach w´dkarstwa
rekreacyjnego przez odnow´ tej populacji;

7) stado — zwierz´ albo zwierz´ta tego samego
gatunku przebywajàce na terenie tego samego
gospodarstwa i majàce ten sam status epizootycz-
ny, przy czym w przypadku drobiu sà to zwierz´ta
przebywajàce w tym samym pomieszczeniu lub
ogrodzonym miejscu;

8)20) gospodarstwo — obiekty budowlane, przestrze-
nie wolne lub inne miejsca, gdzie przebywajà
zwierz´ta gospodarskie, a w przypadku zwierzàt
akwakultury — jakiekolwiek miejsca, w tym miej-
sca zamkni´te, lub obiekty budowlane wykorzy-
stywane przez przedsi´biorstwo produkcyjne sek-
tora akwakultury, gdzie zwierz´ta te sà hodowane
z zamiarem umieszczenia na rynku, z wy∏àczeniem
miejsc, w których dzikie zwierz´ta wodne z∏owione
lub zebrane w celu spo˝ycia przez ludzi sà tymcza-
sowo, bez karmienia, przetrzymywane przed pod-
daniem ich ubojowi;

9)20) niejadalne produkty pochodzenia zwierz´cego
— materia∏ biologiczny i jaja wyl´gowe drobiu;

10)20) materia∏ biologiczny — nasienie, komórki jajo-
we, zarodki oraz tkanki u˝yte do ich produkcji, po-
chodzàce od zwierzàt, przeznaczone do wykorzy-
stania w rozrodzie, z wy∏àczeniem jaj wyl´gowych
drobiu i zwierzàt akwakultury;

11) przywóz — dokonywany z paƒstw trzecich przy-
wóz w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej
kontroli granicznej;

11a) (uchylony);21)

12)22) handel — swobodny obrót mi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Unii Europejskiej w rozumieniu
art. 23 ust. 2 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà;

13)22) umieszczanie na rynku — przetrzymywanie lub
prezentacj´ w celu sprzeda˝y, oferowanie do
sprzeda˝y, sprzeda˝, dostarczanie lub ka˝dy inny
sposób wprowadzania na rynek;

14) obrót — przywóz, umieszczanie na rynku oraz wy-
wóz do paƒstw trzecich;

15) produkty — niejadalne produkty pochodzenia
zwierz´cego, uboczne produkty zwierz´ce, pro-
dukty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierz´cego;

16) paƒstwo trzecie — paƒstwo nieb´dàce cz∏onkiem
Unii Europejskiej;

17) urz´dowy lekarz weterynarii — urz´dowego leka-
rza weterynarii, o którym mowa w przepisach
o Inspekcji Weterynaryjnej, albo lekarza weteryna-
rii wyznaczonego przez organ centralny lub inny
organ upowa˝niony przez organ centralny innego
ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej albo paƒstwa trzeciego;

18)23) Êrodek transportu — cz´Êç ∏adunkowà pojaz-
dów silnikowych, pojazdów szynowych, samolo-
tów, ∏adownie statków lub kontenery przeznaczo-
ne do transportowania drogà làdowà, morskà lub
powietrznà;

19) Êwiadectwo zdrowia — Êwiadectwo weterynaryj-
ne w rozumieniu przepisów o weterynaryjnej kon-
troli granicznej oraz dokument wydany przez urz´-
dowego lekarza weterynarii poÊwiadczajàcy stan
zdrowia zwierz´cia lub zwierzàt, stan zdrowotny
stada, z którego zwierz´ta pochodzà, albo jakoÊç
zdrowotnà niejadalnego produktu pochodzenia
zwierz´cego;

20) zak∏ad drobiu — obiekt budowlany lub jego cz´Êç,
w którym wykonuje si´ jednà z nast´pujàcych
czynnoÊci:

a) produkcj´ jaj wyl´gowych przeznaczonych do
wyl´gu pisklàt reprodukcyjnych, prarodziciel-
skich lub rodzicielskich (zak∏ad hodowli zarodo-
wej),

———————
19) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. f ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.

———————
21) Dodany przez art. 34 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia

2005 r. o produktach pochodzenia zwierz´cego (Dz. U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 127), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
17 lutego 2006 r.; uchylony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierzàt
i ustawy o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 249, poz. 1830), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 5 stycznia 2007 r.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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b) produkcj´ jaj wyl´gowych przeznaczonych do
wyl´gu pisklàt u˝ytkowych (zak∏ad reprodukcyj-
ny),

c) odchów drobiu hodowlanego do fazy osiàgni´-
cia dojrza∏oÊci p∏ciowej lub rozpocz´cia nieÊnoÊ-
ci (zak∏ad odchowu drobiu),

d) inkubacj´ jaj wyl´gowych, wylàg oraz dostar-
czanie pisklàt jednodniowych, za które uwa˝a
si´ piskl´ta drobiu majàce mniej ni˝ 72 godziny
˝ycia, jeszcze niekarmione, a w przypadku
pisklàt kaczki pi˝mowej (Cairina moschata) lub
jej krzy˝ówki, które mog∏y byç karmione (zak∏ad
wyl´gu drobiu);

20a)24) przedsi´biorstwo produkcyjne sektora akwa-
kultury — zorganizowany zespó∏ sk∏adników nie-
materialnych i materialnych, przeznaczony do pro-
wadzenia dowolnej dzia∏alnoÊci w zakresie chowu,
hodowli, utrzymania lub piel´gnacji zwierzàt
akwakultury;

20b)24) zak∏ad przetwórczy — zak∏ad, w którym jest
prowadzona dzia∏alnoÊç w zakresie przetwarzania
zwierzàt akwakultury przeznaczonych do spo˝ycia
przez ludzi, zatwierdzony zgodnie z art. 4 rozporzà-
dzenia nr 853/2004;

21)25) choroby zakaêne zwierzàt — wywo∏ane przez
biologiczne czynniki chorobotwórcze choroby
zwierzàt, które ze wzgl´du na sposób powstawa-
nia lub szerzenia si´ stanowià zagro˝enie dla zdro-
wia zwierzàt lub ludzi, a w przypadku zwierzàt
wodnych — bezobjawowe lub objawowe zaka˝e-
nie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym;

21a)26) choroby odzwierz´ce — choroby zakaêne zwie-
rzàt lub zaka˝enia, które w sposób naturalny mogà
byç poÊrednio lub bezpoÊrednio przenoszone mi´-
dzy zwierz´tami a ludêmi;

21b)26) odzwierz´ce czynniki chorobotwórcze — bakte-
rie, wirusy, paso˝yty, grzyby lub inne czynniki biolo-
giczne mogàce wywo∏ywaç choroby odzwierz´ce;

21c)26) opornoÊç na Êrodki przeciwdrobnoustrojowe
— zdolnoÊç niektórych gatunków drobnoustrojów
do prze˝ycia, a nawet do wzrostu przy takiej kon-
centracji czynnika przeciwdrobnoustrojowego, któ-
ra jest wystarczajàca do powstrzymania wzrostu
lub zabicia drobnoustrojów tego samego gatunku;

21d)27) podwy˝szona ÊmiertelnoÊç — niewyjaÊnione
przypadki ÊmiertelnoÊci u zwierzàt akwakultury
znacznie przekraczajàce poziom ustalony mi´dzy
podmiotem prowadzàcym dzia∏alnoÊç w danym
gospodarstwie lub na danym obszarze hodowli
mi´czaków a powiatowym lekarzem weterynarii
dla tego gospodarstwa lub obszaru w danych wa-
runkach;

22) zwierz´ podejrzane o zaka˝enie — zwierz´ z gatun-
ku wra˝liwego, które mog∏o mieç poÊredni lub
bezpoÊredni kontakt z czynnikiem zakaênym wy-
wo∏ujàcym chorob´ zakaênà zwierzàt;

23) zwierz´ podejrzane o chorob´ — zwierz´ z gatunku
wra˝liwego, u którego wyst´pujà objawy kliniczne
lub zmiany poÊmiertne wskazujàce na wystàpienie
choroby zakaênej zwierzàt; zwierz´ uznaje si´ za po-
dejrzane o chorob´ tak˝e w przypadku, gdy wyniki
badaƒ diagnostycznych sà niejednoznaczne;

24) zwierz´ chore lub zaka˝one — zwierz´, u którego
za ˝ycia lub po Êmierci urz´dowy lekarz weteryna-
rii stwierdzi∏ chorob´ zakaênà zwierzàt;

25)28) zwierz´ z gatunku wra˝liwego — zwierz´ z dane-
go gatunku, które mo˝e zostaç zaka˝one lub mo˝e
ska˝aç, lub zaka˝aç, a w przypadku zwierzàt akwa-
kultury zwierz´, dla którego w warunkach natural-
nych lub w warunkach doÊwiadczalnych zbli˝o-
nych do warunków naturalnych potwierdzono za-
ka˝enie czynnikiem chorobotwórczym;

26) zw∏oki zwierz´ce — zwierz´ta pad∏e lub zabite
w celu innym ni˝ spo˝ycie przez ludzi;

27) zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt — zg∏asza-
nie, zapobieganie dalszemu szerzeniu si´, wykry-
wanie, kontrola i likwidowanie chorób zakaênych
zwierzàt, czyszczenie i odka˝anie oraz post´powa-
nie przy ponownym umieszczaniu zwierzàt
w gospodarstwie;

28) ognisko choroby — gospodarstwo lub inne miej-
sce, w którym przebywajà zwierz´ta, gdzie urz´do-
wy lekarz weterynarii stwierdzi∏ jeden lub wi´cej
przypadków choroby zakaênej zwierzàt;

29) obszar zapowietrzony — obszar bezpoÊrednio wo-
kó∏ ogniska choroby, podlegajàcy ograniczeniom,
w szczególnoÊci zakazom, nakazom oraz Êrodkom
kontroli, podejmowanym przy zwalczaniu chorób
zakaênych zwierzàt;

30) obszar zagro˝ony — obszar wokó∏ obszaru zapo-
wietrzonego, podlegajàcy ograniczeniom, w szcze-
gólnoÊci zakazom, nakazom oraz Êrodkom kontro-
li, podejmowanym przy zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt;

31) obszar buforowy — obszar wokó∏ obszaru zagro-
˝onego, podlegajàcy ograniczeniom, w szczegól-
noÊci zakazom lub nakazom dotyczàcym prze-
mieszczania zwierzàt;

32)29) wektor — zwierz´ z gatunku niewra˝liwego na
chorob´, za poÊrednictwem którego mo˝e byç prze-
noszony czynnik chorobotwórczy z jednego zwie-
rz´cia z gatunku wra˝liwego na drugie zwierz´;

33) posiadacz zwierz´cia — osob´ fizycznà, osob´
prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajà-
cà osobowoÊci prawnej w∏adajàcà zwierz´ciem,
równie˝ tymczasowo;

———————
24) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. g ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. h ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
26) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.
27) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. i ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.

———————
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. j ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. k ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
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34) kwarantanna — odosobnienie zwierzàt w celu ich
obserwacji lub badania, które ma na celu wyklu-
czenie mo˝liwoÊci przeniesienia lub rozprzestrze-
nienia choroby zakaênej zwierzàt;

35) stacja kwarantanny — odr´bny obiekt budowlany
czasowego pobytu zwierzàt, w którym prowadzi
si´ kwarantann´;

36) region — cz´Êç terytorium paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej, o powierzchni co najmniej
2 000 km2, która znajduje si´ pod nadzorem w∏aÊ-
ciwych organów, obejmujàcà co najmniej jednà
z jednostek administracyjnych wymienionych
w za∏àczniku nr 1;

36a)30) enklawa — gospodarstwo lub gospodarstwa,
w których utrzymuje si´ populacje zwierzàt wod-
nych o ustalonym statusie zdrowotnym w odnie-
sieniu do okreÊlonej choroby zakaênej, z tym ˝e
w przypadku kilku gospodarstw za enklaw´ uwa˝a
si´ gospodarstwa obj´te wspólnym systemem
bezpieczeƒstwa biologicznego, na który sk∏adajà
si´ takie same Êrodki nadzoru stanu zdrowia zwie-
rzàt wodnych, zapobiegania chorobom zakaênym
tych zwierzàt oraz zwalczania tych chorób;

36b)30) strefa — obszar geograficzny z jednolitym sys-
temem hydrologicznym obejmujàcy:

a) cz´Êç obszaru zlewni od êród∏a lub êróde∏ cie-
ków wodnych do miejsca zlokalizowania natu-
ralnych lub sztucznych barier, zapobiegajàcych
w´drówce zwierzàt wodnych z ni˝ej po∏o˝onej
cz´Êci zlewni, lub

b) ca∏kowity obszar zlewni od êród∏a lub êróde∏
cieków wodnych do ujÊcia rzeki, lub

c) co najmniej 2 obszary zlewni wraz z ujÊciami
rzek, które sà przez te ujÊcia ze sobà powiàzane
epizootycznie;

37)31) miejsce gromadzenia zwierzàt — punkt zbiorczy
i punkt skupu lub pomieszczenie, w przypadku
owiec i kóz, w których byd∏o, Êwinie, owce, kozy
i koniowate pochodzàce z ró˝nych gospodarstw sà
grupowane w celu sformowania przesy∏ek zwie-
rzàt przeznaczonych do handlu, przy czym w przy-
padku byd∏a i Êwiƒ mo˝e to byç równie˝ gospo-
darstwo pochodzenia tych zwierzàt;

38) czynnoÊci lecznicze — podawanie, po uprzednim
zbadaniu przez lekarza weterynarii, zwierz´ciu
substancji o dzia∏aniu hormonalnym, tyreosta-
tycznym lub beta-agonistycznym w celu leczenia
problemu p∏odnoÊci — w∏àcznie z przerwaniem
cià˝y, przy czym substancji o dzia∏aniu beta-agoni-
stycznym tak˝e w celu leczenia trudnoÊci z oddy-
chaniem lub wywo∏ywania porodu u koniowatych
utrzymywanych w celach innych ni˝ produkcja
mi´sa oraz wywo∏ywania porodu u krów;

39) czynnoÊci zootechniczne — podawanie:

a) zwierz´ciu gospodarskiemu lub zwierz´ciu dzi-
kiemu utrzymywanemu przez cz∏owieka jak
zwierz´ gospodarskie — ka˝dej substancji do-
zwolonej w celu synchronizowania rui oraz
przygotowywania dawców i biorców zarod-
ków do implantacji, po zbadaniu zwierz´cia
przez lekarza weterynarii i na jego odpowie-
dzialnoÊç,

b) zwierz´tom akwakultury — ka˝dej substancji
dozwolonej w celu zmiany p∏ci, na podstawie
recepty lekarza weterynarii i na jego odpowie-
dzialnoÊç.

Art. 3. 1. Do post´powania w sprawach indywidu-
alnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego,
chyba ˝e przepisy ustawy stanowià inaczej.

2. W zakresie nieuregulowanym ustawà do ubocz-
nych produktów zwierz´cych stosuje si´ przepisy
o odpadach.

Art. 3a.32) Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) zwierzàt wodnych ∏owionych w celu produkcji
màczki rybnej, paszy dla ryb, oleju rybnego i po-
dobnych produktów;

2) ozdobnych zwierzàt wodnych chowanych lub ho-
dowanych w celach niezarobkowych w akwariach
(akwaria niekomercyjne);

3) dzikich zwierzàt wodnych ∏owionych lub zbiera-
nych w celu bezpoÊredniego wprowadzenia do
∏aƒcucha ˝ywnoÊciowego.

Rozdzia∏ 2

Wymagania weterynaryjne dla podejmowania
i prowadzenia dzia∏alnoÊci nadzorowanej

Art. 4. 1. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç nadzo-
rowanà, z wy∏àczeniem dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. o, jest obowiàzany spe∏niaç wymaga-
nia weterynaryjne okreÊlone dla danego rodzaju i za-
kresu prowadzonej dzia∏alnoÊci nadzorowanej.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych jest obowiàza-
ny zapewniaç wymagania lokalizacyjne, zdrowotne,
higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub
technologiczne, zabezpieczajàce przed zagro˝eniem
epizootycznym, epidemicznym lub zapewniajàce w∏aÊ-
ciwà jakoÊç produktów, obejmujàce w szczególnoÊci
wymagania dotyczàce:

1) stanu zdrowia zwierzàt b´dàcych przedmiotem
dzia∏alnoÊci nadzorowanej lub wykorzystywanych
do jej prowadzenia, w tym odnoszàce si´ do ba-
daƒ potwierdzajàcych ten stan oraz okreÊlonych
szczepieƒ ochronnych, lub

———————
30) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. l ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 2 lit. b ustawy

z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia
zwierz´cego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 17 lutego 2006 r.

———————
32) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 5.
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2) gospodarstw, miejsc gromadzenia zwierzàt, in-
nych miejsc przetrzymywania zwierzàt oraz stad
lub obszarów, z których pochodzà zwierz´ta b´dà-
ce przedmiotem dzia∏alnoÊci nadzorowanej lub
wykorzystywane do jej prowadzenia, lub

3) sposobu ustalania pochodzenia zwierzàt b´dà-
cych przedmiotem dzia∏alnoÊci nadzorowanej lub
zwierzàt, z których lub od których pozyskuje si´
produkty wytwarzane w ramach prowadzenia
dzia∏alnoÊci nadzorowanej, w tym zakres i sposób
prowadzenia rejestru zwierzàt, lub

4) obiektów budowlanych lub miejsc, w których pro-
wadzi si´ dzia∏alnoÊç nadzorowanà, lub osób wy-
konujàcych okreÊlone czynnoÊci w ramach tej
dzia∏alnoÊci oraz zakresu takich czynnoÊci, lub

5) niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´ce-
go wytwarzanych w ramach prowadzonej dzia∏al-
noÊci nadzorowanej, sposobu ich znakowania
i pakowania, w tym wymagania dotyczàce opako-
waƒ, lub

6) Êwiadectw zdrowia lub innych dokumentów,
w które zaopatruje si´ zwierz´ta b´dàce przedmio-
tem dzia∏alnoÊci nadzorowanej lub niejadalne pro-
dukty pochodzenia zwierz´cego wytwarzane przy
prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, lub

7) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji oraz
okresu jej przechowywania, lub

8) Êrodków transportu i warunków transportu zwie-
rzàt lub niejadalnych produktów pochodzenia
zwierz´cego, b´dàcych przedmiotem dzia∏alnoÊci
nadzorowanej lub wykorzystywanych do jej pro-
wadzenia.

3. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia
dzia∏alnoÊci nadzorowanej w zakresie zbierania, trans-
portowania, przechowywania, operowania, przetwa-
rzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych
produktów zwierz´cych okreÊlajà przepisy Unii Euro-
pejskiej ustanawiajàce przepisy sanitarne dotyczàce
produktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nie-
przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi.

3a.33) Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia
dzia∏alnoÊci nadzorowanej w zakresie prowadzenia
przedsi´biorstwa produkcyjnego sektora akwakultury
lub zak∏adu przetwórczego obejmujà tak˝e wymaga-
nia dotyczàce programów nadzoru stanu zdrowia
zwierzàt akwakultury opracowanych przez podmioty
prowadzàce t´ dzia∏alnoÊç oraz kontroli.

4. Za miejsce odpoczynku zwierzàt, o którym mo-
wa w art. 1 pkt 1 lit. d, uwa˝a si´ miejsce, w którym
transportowanie zwierzàt zostaje przerwane w celu
umo˝liwienia im odpoczynku oraz nakarmienia i na-
pojenia.

5. Za miejsce prze∏adunku zwierzàt, o którym mowa
w art. 1 pkt 1 lit. d, uwa˝a si´ miejsce, w którym trans-
portowanie zwierzàt zostaje przerwane w celu prze∏ado-
wania ich z jednego Êrodka transportu do innego.

Art. 5. 1. Podj´cie dzia∏alnoÊci nadzorowanej,
o której mowa:

1)34) w art. 1 pkt 1 lit. a, c—f, h, i, l, jest dozwolone po
stwierdzeniu przez powiatowego lekarza wetery-
narii w∏aÊciwego ze wzgl´du na przewidywane
miejsce jej prowadzenia, w drodze decyzji, spe∏-
niania wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych dla
prowadzenia danego rodzaju dzia∏alnoÊci;

2)34) w art. 1 pkt 1 lit. b, g, j, k, n, p, jest dozwolone
po uprzednim zg∏oszeniu, w formie pisemnej, za-
miaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi
weterynarii w∏aÊciwemu ze wzgl´du na przewidy-
wane miejsce jej prowadzenia.

2. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzj´,
o której mowa w ust. 1 pkt 1, na wniosek podmiotu za-
mierzajàcego prowadziç dzia∏alnoÊç nadzorowanà,
z∏o˝ony co najmniej na 30 dni przed planowanym roz-
pocz´ciem dzia∏alnoÊci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu;

2)35) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci nadzo-
rowanej, którà wnioskodawca zamierza prowa-
dziç, z tym ˝e w przypadku dzia∏alnoÊci nadzoro-
wanej dotyczàcej zwierzàt akwakultury ze wskaza-
niem gatunku tych zwierzàt;

3) okreÊlenie lokalizacji obiektów budowlanych
i miejsc, w których ma byç prowadzona dzia∏al-
noÊç nadzorowana, oraz planowanego czasu jej
prowadzenia.

4. Powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowa-
dzeniu kontroli, wydaje decyzj´:

1)36) stwierdzajàcà spe∏nianie wymagaƒ weteryna-
ryjnych, je˝eli wymagania okreÊlone dla danego
rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a, c—f, h, i, l, sà spe∏nione;

2)36) odmawiajàcà stwierdzenia spe∏niania wymagaƒ
weterynaryjnych, je˝eli wymagania okreÊlone dla
danego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o któ-
rej mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, c—f, h, i, l, nie sà spe∏-
nione.

5. Wydajàc decyzj´, o której mowa w ust. 4 pkt 1,
powiatowy lekarz weterynarii:

1)37) stwierdza spe∏nianie wymagaƒ weterynaryj-
nych przez poszczególne obiekty budowlane lub
miejsca, w których ma byç prowadzona dzia∏al-
noÊç nadzorowana, lub osoby wykonujàce okreÊ-
lone czynnoÊci w ramach tej dzia∏alnoÊci, je˝eli
stwierdzenie takie jest wymagane;

———————
33) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 5.

———————
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.



Dziennik Ustaw Nr 213 — 11718 — Poz. 1342

2) nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny:

a) podmiotowi lub

b) poszczególnym obiektom budowlanym lub
miejscom, w których ma byç prowadzona dzia-
∏alnoÊç nadzorowana, lub osobom wykonujà-
cym okreÊlone czynnoÊci w ramach tej dzia∏al-
noÊci w przypadku, o którym mowa w pkt 1.

6. Do zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
przepisy ust. 3 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e
w przypadku zg∏oszenia dotyczàcego dzia∏alnoÊci
nadzorowanej obejmujàcej utrzymywanie byd∏a,
owiec i kóz z zamiarem ich przeznaczenia do handlu
zg∏oszenie dodatkowo zawiera wniosek o uznanie:

1) stada byd∏a za urz´dowo wolne od gruêlicy, urz´-
dowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy
i urz´dowo wolne od enzootycznej bia∏aczki byd∏a;

2) gospodarstwa, w którym sà utrzymywane owce
i kozy, za urz´dowo wolne od brucelozy lub wolne
od brucelozy.

7. W przypadku dzia∏alnoÊci nadzorowanej obejmu-
jàcej utrzymywanie byd∏a, owiec i kóz, z zamiarem ich
przeznaczania do handlu, powiatowy lekarz weteryna-
rii na podstawie zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 6,
po przeprowadzeniu kontroli, wydaje decyzj´ o:

1) uznaniu:

a) danego stada byd∏a za urz´dowo wolne od
gruêlicy, urz´dowo wolne od brucelozy lub wol-
ne od brucelozy i urz´dowo wolne od enzo-
otycznej bia∏aczki byd∏a,

b) gospodarstwa, w którym sà utrzymywane owce
i kozy, za urz´dowo wolne od brucelozy lub wol-
ne od brucelozy

— je˝eli wymagania weterynaryjne dla danego ro-
dzaju uznania sà spe∏nione;

2) odmowie uznania:

a) danego stada byd∏a za urz´dowo wolne od
gruêlicy, urz´dowo wolne od brucelozy lub wol-
ne od brucelozy i urz´dowo wolne od enzo-
otycznej bia∏aczki byd∏a,

b) gospodarstwa, w którym sà utrzymywane
owce i kozy, za urz´dowo wolne od brucelozy
lub wolne od brucelozy

— je˝eli wymagania weterynaryjne dla danego ro-
dzaju uznania nie sà spe∏nione.

8. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç nadzorowa-
nà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—c, sà obowià-
zane zawiadomiç powiatowego lekarza weterynarii
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce organizowania
targów, wystaw, pokazów lub konkursów oraz za∏a-
dunku i wy∏adunku zwierzàt o:

1)38) czasie i miejscu organizowania:

a) targów, wystaw lub konkursów — co najmniej
na 30 dni,

b) pokazów — co najmniej na 7 dni

— przed planowanym terminem ich zorganizowania;

2) za∏adunku i wy∏adunku zwierzàt co najmniej na
24 godziny przed planowanym terminem ich za∏a-
dunku i wy∏adunku.

9.39) Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu
zg∏oszenia zamiaru prowadzenia przez podmiot dzia-
∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1
lit. b, g, j, k, p, wydaje decyzj´ o nadaniu temu pod-
miotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Art. 6. 1. Za zatwierdzone w rozumieniu przepisów
Unii Europejskiej uwa˝a si´:

1) podmioty, które uzyska∏y decyzj´, okreÊlonà
w art. 5 ust. 4 pkt 1;

2) dzia∏alnoÊç nadzorowanà prowadzonà przez pod-
mioty, o których mowa w pkt 1;

3) poszczególne obiekty budowlane lub miejsca,
w których jest prowadzona dzia∏alnoÊç nadzoro-
wana, lub osoby wykonujàce okreÊlone czynnoÊci
w jej ramach — w przypadku, o którym mowa
w art. 5 ust. 5 pkt 1.

2. Zatwierdzenia zak∏adów do prowadzenia dzia-
∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 4 ust. 3,
dokonuje, w drodze decyzji, powiatowy lekarz wetery-
narii na wniosek podmiotu zamierzajàcego prowadziç
takà dzia∏alnoÊç.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, przepisy
art. 5 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

4.40) Powiatowy lekarz weterynarii wydajàc decy-
zj´, o której mowa w ust. 2, nadaje weterynaryjny nu-
mer identyfikacyjny podmiotowi prowadzàcemu dzia-
∏alnoÊç okreÊlonà w art. 4 ust. 3.

Art. 7.41) Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç nadzo-
rowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n, p oraz
w art. 4 ust. 3, informuje, w formie pisemnej, powia-
towego lekarza weterynarii o zaprzestaniu prowadze-
nia okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej,
a tak˝e o ka˝dej zmianie stanu prawnego lub faktycz-
nego zwiàzanego z prowadzeniem tej dzia∏alnoÊci,
w zakresie dotyczàcym wymagaƒ weterynaryjnych,
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.

Art. 8. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w przypad-
ku stwierdzenia, ˝e przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci
nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—n,
p lub w art. 4 ust. 3, sà naruszone wymagania wetery-
naryjne okreÊlone dla tej dzia∏alnoÊci, w zale˝noÊci od
zagro˝enia stwarzanego dla zdrowia publicznego lub
zdrowia zwierzàt, wydaje decyzj´:42)

———————
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.

———————
39) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6
lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

40) Dodany przez art. 34 pkt 3 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 31.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 5.

42) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
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1) nakazujàcà usuni´cie uchybieƒ w okreÊlonym ter-
minie lub

2) nakazujàcà wstrzymanie dzia∏alnoÊci do czasu
usuni´cia uchybieƒ, lub

3) zakazujàcà umieszczania na rynku lub handlu
okreÊlonymi zwierz´tami b´dàcymi przedmiotem
dzia∏alnoÊci albo zakazujàcà produkcji, umiesz-
czania na rynku lub handlu okreÊlonymi produk-
tami wytwarzanymi przy prowadzeniu tej dzia∏al-
noÊci.

2. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
stwierdzenia, ˝e prowadzenie dzia∏alnoÊci polegajà-
cej na Êwiadczeniu us∏ug z zakresu medycyny wete-
rynaryjnej stwarza zagro˝enie epizootyczne lub epi-
demiczne, w drodze decyzji, wstrzymuje dzia∏alnoÊç
i nakazuje niezw∏oczne usuni´cie uchybieƒ, zawiada-
miajàc o tym w∏aÊciwà okr´gowà izb´ lekarsko-wete-
rynaryjnà.

3.43) Je˝eli jest wymagane stwierdzenie spe∏nia-
nia wymagaƒ weterynaryjnych przez poszczególne
obiekty budowlane lub miejsca, w których jest pro-
wadzona dzia∏alnoÊç nadzorowana, lub osoby wyko-
nujàce okreÊlone czynnoÊci w ramach tej dzia∏alno-
Êci, decyzje, o których mowa w ust. 1, dotyczà tylko
tych obiektów, miejsc lub osób, w stosunku do któ-
rych stwierdzono naruszenie wymagaƒ weterynaryj-
nych.

4. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji,
zawiesza albo cofa uznanie, o którym mowa w art. 5
ust. 7 pkt 1, w przypadku:

1) stwierdzenia, ˝e nie sà spe∏niane wymagania we-
terynaryjne niezb´dne do uzyskania lub zachowa-
nia tego uznania, lub

2) zagro˝enia epizootycznego lub epidemicznego,
w tym uzasadnionego podejrzenia zachorowania
przez zwierz´ na chorob´ zakaênà, której dotyczy
uznanie, lub stwierdzenia tego zachorowania.

Art. 9. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, w przy-
padku gdy podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç nadzoro-
wanà nie zastosuje si´ do nakazu lub zakazu okreÊlo-
nego w decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1—3, wy-
daje decyzj´ zakazujàcà prowadzenia okreÊlonego ro-
dzaju dzia∏alnoÊci nadzorowanej i skreÊla podmiot
z rejestru, o którym mowa w art. 11.

2.44) Powiatowy lekarz weterynarii powiadamia
o wydaniu decyzji zakazujàcej prowadzenia dzia∏al-
noÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1
lit. a, d—f, h, i, l, p oraz w art. 4 ust. 3, za poÊrednic-
twem wojewódzkiego lekarza weterynarii, G∏ównego
Lekarza Weterynarii, który informuje o tym Komisj´
Europejskà oraz pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do podmiotów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç nadzorowanà, o której mo-
wa w art. 1 pkt 1 lit. n.

Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wyma-
gania weterynaryjne:

1)45) dla prowadzenia poszczególnych rodzajów dzia-
∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa w art. 1
pkt 1 lit. a—n, p, w tym mo˝e okreÊliç:46)

a) przypadki, w których wymaga si´ stwierdzenia
spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych przez
poszczególne obiekty budowlane lub miejsca,
w których ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç nad-
zorowana, lub osoby wykonujàce okreÊlone
czynnoÊci w ramach tej dzia∏alnoÊci, lub

b) szczegó∏owe warunki, po zaistnieniu których wy-
daje si´ decyzje okreÊlone w art. 8 ust. 1 i art. 9
ust. 1, w zale˝noÊci od rodzaju dzia∏alnoÊci nad-
zorowanej, lub

c) warunki ponownego stwierdzania spe∏niania
wymagaƒ weterynaryjnych przez dany pod-
miot, obiekt budowlany, miejsce lub osoby wy-
konujàce okreÊlone czynnoÊci, w stosunku do
których wydano decyzj´, o której mowa w art. 9
ust. 1, w zale˝noÊci od rodzaju dzia∏alnoÊci nad-
zorowanej,

2) niezb´dne do uzyskania i zachowania uznania,
o którym mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1, warunki i tryb
zawieszania i cofania tego uznania oraz ponowne-
go uznania stada lub gospodarstwa, w stosunku
do których zawieszono albo cofni´to uznanie,
w tym metody badaƒ w tym zakresie

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie ochrony zdro-
wia publicznego, w∏aÊciwego sprawowania nadzoru
nad prowadzeniem dzia∏alnoÊci nadzorowanej oraz
obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europej-
skiej.

2.47) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania wete-
rynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego
podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç nadzorowanà,
o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, o, p, majàc
na wzgl´dzie zapewnienie w∏aÊciwego sprawowania
nadzoru nad prowadzeniem danego rodzaju dzia∏al-
noÊci.

3.47) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) dodatkowe wymagania, jakie powinien spe∏niaç
wniosek o stwierdzenie spe∏niania wymagaƒ we-
terynaryjnych lub zg∏oszenie zamiaru prowadze-
nia dzia∏alnoÊci nadzorowanej, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n, p oraz w art. 4 ust. 3,

———————
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.

———————
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
46) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 5.

47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.
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2) szczegó∏owy sposób dokonywania zg∏oszenia za-
miaru zaprzestania prowadzenia dzia∏alnoÊci nad-
zorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n,
p oraz w art. 4 ust. 3

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego
sprawowania przez powiatowego lekarza weteryna-
rii nadzoru nad prowadzeniem danego rodzaju dzia-
∏alnoÊci nadzorowanej.

Art. 11. 1.48) Powiatowy lekarz weterynarii prowa-
dzi rejestr podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç nad-
zorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—l, n,
p oraz w art. 4 ust. 3, na obszarze jego w∏aÊciwoÊci.

2. Rejestr zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny, je˝eli zosta∏
nadany;

3) okreÊlenie rodzaju i zakresu prowadzonej dzia∏al-
noÊci nadzorowanej;

4) informacje o decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 i 3 lub ust. 3;

5) dat´ wpisu i wykreÊlenia z rejestru.

3.49) Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje, za
poÊrednictwem wojewódzkiego lekarza weterynarii,
G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii dane zawarte w re-
jestrze, a tak˝e informacje o ka˝dej zmianie stanu fak-
tycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.
G∏ówny Lekarz Weterynarii podaje do publicznej wia-
domoÊci informacje zawarte w rejestrze w cz´Êci do-
tyczàcej podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç nad-
zorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz p.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres infor-
macji, sposób prowadzenia rejestru oraz jego wzór,
a tak˝e zakres i tryb przekazywania informacji, o któ-
rych mowa w ust. 3, majàc na wzgl´dzie zapewnienie
sprawnego wykonywania nadzoru nad podmiotami
obj´tymi tym rejestrem.

Art. 12. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii, na podsta-
wie informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3, pro-
wadzi:

1)50) listy podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç nad-
zorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, d—f,
h, i, l, p;

2) listy podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç nadzo-
rowanà, o której mowa w art. 4 ust. 3, w zakresie
okreÊlonym w przepisach Unii Europejskiej usta-
nawiajàcych przepisy sanitarne dotyczàce produk-
tów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprze-
znaczonych do spo˝ycia przez ludzi.

2.51) G∏ówny Lekarz Weterynarii przesy∏a Komisji
Europejskiej listy podmiotów prowadzàcych dzia∏al-
noÊç nadzorowanà, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a,
d—f, h, i, l, p oraz w art. 4 ust. 3, i informuje Komisj´
Europejskà o ka˝dej zmianie w tym zakresie.

Art. 12a.52) Przepisów rozdzia∏u 2 nie stosuje si´
do dzia∏alnoÊci w zakresie utrzymywania ozdobnych
zwierzàt wodnych w celach zarobkowych w akwariach
(akwaria komercyjne), sklepach zoologicznych, skle-
pach ogrodniczych, stawach ogrodowych lub hurtow-
niach, je˝eli obiekty te:

1) nie majà bezpoÊredniego kontaktu z wodami natu-
ralnymi lub

2) sà wyposa˝one w system oczyszczania Êcieków
ograniczajàcy do dopuszczalnego poziomu ryzyko
przeniesienia chorób zakaênych tych zwierzàt do
wód naturalnych.

Rozdzia∏ 3

Wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierzàt,
niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego

i ubocznych produktów zwierz´cych

Art. 13. 1. Dopuszcza si´ przywóz zwierzàt kopyt-
nych, ptaków, zwierzàt akwakultury, ma∏p (Simiae
i Prosimiae), pszczó∏ (Apis mellifera), trzmieli, zajàco-
watych, norek, lisów oraz psów, kotów i fretek wy∏àcz-
nie z tych paƒstw trzecich lub ich cz´Êci, które znajdu-
jà si´ na listach og∏aszanych przez Komisj´ Europej-
skà, je˝eli:53)

1) sà spe∏nione wymagania zdrowotne, sanitarne,
higieniczne i organizacyjne zabezpieczajàce przed
zagro˝eniem epizootycznym lub epidemicznym
lub zapewniajàce w∏aÊciwà jakoÊç produktów,
obejmujàce w szczególnoÊci wymagania dotyczà-
ce:

a) stanu zdrowia przywo˝onych zwierzàt, w tym
odnoszàce si´ do badaƒ potwierdzajàcych ten
stan oraz okreÊlonych szczepieƒ ochronnych,
lub

b) gospodarstw, innych miejsc przetrzymywania
zwierzàt oraz stad lub obszarów, z których po-
chodzà zwierz´ta, lub

c) okresów przebywania zwierzàt lub ich stad
w danym paƒstwie lub na okreÊlonym obszarze
tego paƒstwa, z którego sà sprowadzane zwie-
rz´ta, lub

d) sposobu ustalania pochodzenia zwierzàt,
w tym zakresu i sposobu prowadzenia ich reje-
strów w miejscu pochodzenia, lub

e) przeprowadzenia kwarantanny, lub
———————
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
49) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.

———————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
52) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.
53) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.



Dziennik Ustaw Nr 213 — 11721 — Poz. 1342

f) sposobu i zakresu prowadzenia dokumentacji
oraz okresu jej przechowywania, lub

g) Êrodków transportu i warunków transportowa-
nia zwierzàt

— zwane dalej „wymaganiami zdrowotnymi dla
zwierzàt”, okreÊlone przy przywozie danego gatunku
zwierzàt, uwzgl´dniajàce ich przeznaczenie;

2) przesy∏ka zwierzàt w rozumieniu przepisów o we-
terynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona
w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia;

3) zwierz´ta sà zidentyfikowane zgodnie z odr´bny-
mi przepisami — w przypadku koniowatych.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ do zwierzàt
przeznaczonych wy∏àcznie na tymczasowe wypasanie
lub na cele pociàgowe, w pobli˝u granicy Rzeczypo-
spolitej Polskiej z paƒstwami trzecimi.

3. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, powinno:

1) byç wystawione przez urz´dowego lekarza wete-
rynarii tego paƒstwa trzeciego, z którego sà przy-
wo˝one zwierz´ta;

2) byç sporzàdzone co najmniej w jednym z j´zyków
urz´dowych paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, w którym jest przeprowadzana weteryna-
ryjna kontrola graniczna, oraz paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia
zwierzàt;

3) potwierdzaç, ˝e zosta∏y spe∏nione wymagania
zdrowotne dla zwierzàt, w tym wymagania okreÊ-
lone w przepisach Unii Europejskiej.

4. Zwierz´ta inne ni˝ okreÊlone w ust. 1 mogà byç
przywo˝one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jako paƒstwa koƒcowego przeznaczenia, je˝eli na ten
przywóz zosta∏o wydane pozwolenie G∏ównego Leka-
rza Weterynarii, a przesy∏ka zwierzàt w rozumieniu
przepisów o weterynaryjnej kontroli granicznej jest
zaopatrzona w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia wysta-
wionego przez urz´dowego lekarza weterynarii tego
paƒstwa trzeciego, z którego sà wysy∏ane zwierz´ta.

5. Pozwolenie wydaje si´, w drodze decyzji, je˝eli
zwierz´:

1) pochodzi z gospodarstwa lub obszaru wolnego od
chorób zakaênych zwierzàt, w∏aÊciwych dla dane-
go gatunku;

2) nie stanowi zagro˝enia epizootycznego i epide-
micznego.

6. Wniosek o wydanie pozwolenia sk∏ada si´ nie
póêniej ni˝ na 14 dni przed dniem zamierzonego wwo-
zu przesy∏ki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu przywo˝àcego
zwierz´ta;

2) okreÊlenie gatunku, rodzaju i liczby przywo˝onych
zwierzàt;

3) nazw´ paƒstwa nabycia zwierzàt;

4) okreÊlenie przejÊcia granicznego i zamierzonego
terminu wwozu zwierzàt.

8. Do wniosku o wydanie pozwolenia do∏àcza si´
dowód op∏aty za rozpatrzenie tego wniosku, w wyso-
koÊci okreÊlonej w przepisach o Inspekcji Weteryna-
ryjnej.

9. W pozwoleniu okreÊla si´ szczegó∏owe wyma-
gania zdrowotne dla zwierzàt b´dàcych przedmiotem
przesy∏ki.

10. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 4,
powinno:

1) byç sporzàdzone co najmniej w j´zyku polskim
oraz j´zyku urz´dowym paƒstwa trzeciego, z któ-
rego sà przywo˝one zwierz´ta;

2) potwierdzaç, ̋ e zosta∏y spe∏nione wymagania zdro-
wotne dla zwierzàt okreÊlone w pozwoleniu wyda-
nym przez G∏ównego Lekarza Weterynarii, oraz za-
wieraç numer i dat´ wydania tego pozwolenia.

Art. 14. 1. Dopuszcza si´ wprowadzenie przywo˝o-
nego byd∏a i Êwiƒ przeznaczonych do chowu lub ho-
dowli do stada po uprzednim stwierdzeniu, w drodze
decyzji powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego
ze wzgl´du na po∏o˝enie gospodarstwa, w którym
przebywa stado, ˝e nie naruszy to statusu zdrowotne-
go zwierzàt znajdujàcych si´ w tym stadzie.

2. Dopuszcza si´ przemieszczanie przywo˝onego
byd∏a i Êwiƒ, je˝eli sà spe∏nione wymagania wetery-
naryjne dla tych zwierzàt niezb´dne dla prowadzenia
nimi handlu.

3. Po wprowadzeniu do gospodarstwa byd∏a lub
Êwiƒ pochodzàcych z paƒstwa trzeciego ˝adne zwie-
rz´ z tego gospodarstwa nie mo˝e byç zbyte w okre-
sie 30 dni od dnia wprowadzenia tych zwierzàt, chyba
˝e przywo˝one zwierz´ by∏o poddane kwarantannie.

4. Przywo˝one byd∏o, Êwinie, owce i kozy przezna-
czone do uboju niezw∏ocznie dostarcza si´ bezpoÊred-
nio do rzeêni i poddaje ubojowi w terminie 5 dni robo-
czych od dnia ich dostarczenia.

5. Przywo˝one koniowate przeznaczone do uboju
dostarcza si´ do rzeêni bezpoÊrednio albo za poÊred-
nictwem miejsca gromadzenia zwierzàt i poddaje
ubojowi w terminie okreÊlonym w przepisach Unii Eu-
ropejskiej dotyczàcych warunków zdrowotnych zwie-
rzàt i wymagaƒ weterynaryjnych przy przywozie zwie-
rzàt koniowatych na ubój.

6. Przywo˝ony drób przeznaczony do uboju do-
starcza si´ bezpoÊrednio do rzeêni i poddaje ubojowi
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏ywem
72 godzin od jego dostarczenia do rzeêni.

7. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, uwzgl´d-
niajàc warunki okreÊlone w przepisach Unii Europej-
skiej, o których mowa w ust. 5, i bioràc pod uwag´
warunki zdrowotne zwierzàt, wyznaczyç rzeêni´, do
której dostarcza si´ i poddaje ubojowi zwierz´ta wy-
mienione w ust. 4 i 5.
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Art. 15. 1. Dopuszcza si´ przywóz niejadalnych
produktów pochodzenia zwierz´cego, je˝eli sà spe∏-
nione wymagania okreÊlone w przepisach o wetery-
naryjnej kontroli granicznej, a ponadto gdy:

1) sà spe∏nione wymagania zdrowotne, sanitarne,
higieniczne, techniczne, technologiczne i organi-
zacyjne zabezpieczajàce przed zagro˝eniem epizo-
otycznym lub epidemicznym lub zapewniajàce
w∏aÊciwà jakoÊç tych produktów, obejmujàce
w szczególnoÊci:

a) wymagania zdrowotne dla zwierzàt, z których
lub od których sà pozyskiwane produkty, lub

b) wymagania sanitarne dla poszczególnych eta-
pów pozyskiwania, wytwarzania lub przetwa-
rzania tych produktów, lub

c) wymagania zdrowotne dla tych produktów, lub

d) wymagania dla osób wykonujàcych okreÊlone
czynnoÊci w ramach pozyskiwania, wytwarza-
nia lub przetwarzania tych produktów, lub

e) sposób i zakres przeprowadzania urz´dowej
kontroli pozyskiwania, wytwarzania lub prze-
twarzania tych produktów w paƒstwie, z które-
go sà sprowadzane, oraz po ich wprowadzeniu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

f) warunki i sposób pakowania, przepakowywa-
nia, przechowywania lub magazynowania tych
produktów, w tym wymagania dotyczàce opa-
kowaƒ, lub

g) wymagania dla znakowania tych produktów,
lub

h) wymagania dla sposobu i zakresu prowadzenia
dokumentacji oraz okresu jej przechowywania,
lub

i) wymagania dla Êrodków transportu i warun-
ków transportowania tych produktów

— zwane dalej „wymaganiami zdrowotnymi dla nie-
jadalnych produktów”, okreÊlone dla przywozu da-
nego rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia
zwierz´cego;

2) przesy∏ka produktów w rozumieniu przepisów
o weterynaryjnej kontroli granicznej jest zaopa-
trzona w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia.

2. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, powinno:

1) byç wystawione przez urz´dowego lekarza wete-
rynarii tego paƒstwa trzeciego, z którego sà przy-
wo˝one niejadalne produkty pochodzenia zwie-
rz´cego;

2) potwierdzaç, ˝e zosta∏y spe∏nione wymagania
zdrowotne dla niejadalnych produktów, w tym
wymagania okreÊlone w przepisach Unii Europej-
skiej;

3) byç sporzàdzone co najmniej w jednym z j´zyków
urz´dowych paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, w którym jest przeprowadzana weteryna-
ryjna kontrola graniczna, oraz paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej miejsca przeznaczenia nie-
jadalnych produktów pochodzenia zwierz´cego.

3. Wymagania dla przywozu ubocznych produk-
tów zwierz´cych okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej
ustanawiajàce przepisy sanitarne dotyczàce produk-
tów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprzezna-
czonych do spo˝ycia przez ludzi.

Art. 16. Dopuszcza si´ wysy∏anie przywiezionego
materia∏u biologicznego z terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej do innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, je˝eli:

1) sà spe∏nione wymagania weterynaryjne niezb´d-
ne do prowadzenia handlu tym materia∏em;

2) przesy∏ka tego materia∏u jest zaopatrzona w orygi-
na∏ Êwiadectwa zdrowia wystawionego przez
urz´dowego lekarza weterynarii paƒstwa, z które-
go przywieziono ten materia∏, albo potwierdzonà
kopi´ tego Êwiadectwa, a tak˝e w weterynaryjne
Êwiadectwo przekroczenia granicy wystawione
przez granicznego lekarza weterynarii.

Art. 17. 1.54) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w przypadku podejrzenia wystàpienia lub wystàpienia
choroby zakaênej na terytorium paƒstwa trzeciego lub
jego cz´Êci mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zakazaç
przywozu zwierzàt lub produktów, które mogà przeno-
siç t´ chorob´, z ca∏ego terytorium tego paƒstwa lub
z jego cz´Êci, majàc na uwadze ochron´ zdrowia
publicznego i ochron´ zdrowia zwierzàt oraz obowià-
zujàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa nie-
zw∏ocznie informuje inne paƒstwa cz∏onkowskie Unii
Europejskiej oraz Komisj´ Europejskà o wprowadzo-
nym zakazie, podajàc uzasadnienie jego wprowadze-
nia.

3.55) Zakaz obowiàzuje do czasu wydania przez Ko-
misj´ Europejskà decyzji w sprawie zakazu przywozu
zwierzàt lub produktów.

Art. 18. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne, w tym
wymagania zdrowotne dla zwierzàt i produktów
niejadalnych, przy przywozie:

a) zwierzàt, o których mowa w art. 13 ust. 1,
z uwzgl´dnieniem ich gatunku i przeznaczenia,

b) niejadalnych produktów pochodzenia zwierz´-
cego, z uwzgl´dnieniem rodzaju tych produk-
tów i ich przeznaczenia

— bioràc pod uwag´ stan bezpieczeƒstwa epizo-
otycznego i epidemicznego paƒstwa trzeciego, z któ-
rego sà one przywo˝one;

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaç Êwiadectwa zdrowia, o których mowa
w art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2, spo-
sób ich wystawiania oraz wzory tych Êwiadectw,

———————
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 5 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 31.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 5 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 31.
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z uwzgl´dnieniem gatunku i przeznaczenia zwie-
rzàt oraz rodzaju niejadalnych produktów pocho-
dzenia zwierz´cego i ich przeznaczenia, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie ujednolicenia wzoru tych
Êwiadectw z wzorami obowiàzujàcymi w pozo-
sta∏ych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.

Rozdzia∏ 3a56)

Wymagania weterynaryjne dla tranzytu zwierzàt

Art. 18a. Dopuszcza si´ tranzyt, o którym mowa
w przepisach prawa celnego, zwierzàt przez teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wy∏àcznie z paƒstw
trzecich lub ich cz´Êci, które znajdujà si´ na listach
og∏aszanych przez Komisj´ Europejskà, je˝eli:

1) sà spe∏nione wymagania zdrowotne dla zwierzàt,
okreÊlone przy tranzycie danego gatunku;

2) przesy∏ka zwierzàt w rozumieniu przepisów o we-
terynaryjnej kontroli granicznej jest zaopatrzona
w orygina∏ Êwiadectwa zdrowia.

Art. 18b. 1.57) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wyma-
gania weterynaryjne, w tym wymagania zdrowotne
dla zwierzàt, przy tranzycie zwierzàt, z uwzgl´dnie-
niem ich gatunku i przeznaczenia, bioràc pod uwag´
stan bezpieczeƒstwa epizootycznego i epidemicznego
paƒstwa trzeciego, z którego one pochodzà.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) wymagania, jakim powinny odpowiadaç Êwiadec-
twa zdrowia przy tranzycie zwierzàt i sposób ich
wystawiania, lub

2) wzory Êwiadectw zdrowia przy tranzycie zwierzàt

— uwzgl´dniajàc gatunek i przeznaczenie zwierzàt
oraz bioràc pod uwag´ przepisy Unii Europejskiej
dotyczàce warunków zdrowia zwierzàt oraz przywo-
zu i tranzytu przez terytorium Wspólnoty niektórych
˝ywych zwierzàt kopytnych w zakresie obowiàzków
wynikajàcych z ochrony zdrowia zwierzàt.

Rozdzia∏ 4

Wymagania weterynaryjne dla handlu zwierz´tami,
niejadalnymi produktami pochodzenia zwierz´cego

i ubocznymi produktami zwierz´cymi

Art. 19. 1. Dopuszcza si´ handel zwierz´tami, do
których stosuje si´ przepisy o kontroli weterynaryjnej
w handlu, z wy∏àczeniem koniowatych i zwierzàt
akwakultury, je˝eli sà spe∏nione wymagania okreÊlo-
ne w tych przepisach i wymagania zdrowotne dla
zwierzàt okreÊlone dla handlu danym gatunkiem
zwierzàt lub ze wzgl´du na ich przeznaczenie, w tym:

1) w przypadku byd∏a:

a) zosta∏y zbadane klinicznie przez urz´dowego le-
karza weterynarii nie póêniej ni˝ na 24 godziny
przed wysy∏kà i podczas tego badania nie wyka-
zywa∏y klinicznych objawów chorób,

b) pochodzà z gospodarstw lub obszarów nieobj´-
tych ze wzgl´dów zdrowotnych ograniczenia-
mi,

c) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite
lub poddane ubojowi zgodnie z programami
zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, realizo-
wanymi w regionie lub paƒstwie pochodzenia
zwierzàt,

d) urz´dowy lekarz weterynarii po zidentyfikowa-
niu zwierzàt i sprawdzeniu dokumentów ich do-
tyczàcych stwierdzi∏, ˝e pochodzà one z paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub zo-
sta∏y przywiezione z paƒstwa trzeciego zgodnie
z wymaganiami weterynaryjnymi okreÊlonymi
w przepisach Unii Europejskiej,

e) pochodzà ze stada urz´dowo wolnego od gruê-
licy, brucelozy i enzootycznej bia∏aczki byd∏a;

2) w przypadku Êwiƒ — spe∏niajà wymagania okreÊ-
lone w pkt 1 lit. a—d;

3) w przypadku owiec i kóz:

a) zosta∏y zbadane klinicznie przez urz´dowego le-
karza weterynarii nie póêniej ni˝ na 24 godziny
przed wysy∏kà i podczas tego badania nie wyka-
zywa∏y klinicznych objawów chorób,

b) pochodzà z gospodarstw, które ze wzgl´dów
zdrowotnych nie sà obj´te ograniczeniami
i nie mia∏y kontaktu ze zwierz´tami pochodzà-
cymi z gospodarstw obj´tych takimi ograni-
czeniami,

c) nie by∏y obj´te Êrodkami zwiàzanymi ze zwal-
czaniem pryszczycy, w tym nie by∏y szczepione
przeciwko pryszczycy,

d) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite
lub poddane ubojowi zgodnie z programami
zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, realizo-
wanymi w regionie lub paƒstwie pochodzenia
zwierzàt,

e) pochodzà z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub zosta∏y przywiezione z paƒstwa
trzeciego zgodnie z wymaganiami weterynaryj-
nymi okreÊlonymi w przepisach Unii Europej-
skiej,

f) pochodzà z gospodarstwa urz´dowo wolnego
od brucelozy lub wolnego od brucelozy, z wy∏à-
czeniem owiec i kóz przeznaczonych do uboju;

4) w przypadku drobiu:

a) pochodzà z zak∏adów drobiu zatwierdzonych
przez urz´dowego lekarza weterynarii, po∏o˝o-
nych w gospodarstwach lub na obszarach, któ-
re ze wzgl´dów zdrowotnych nie sà obj´te
ograniczeniami,

———————
56) Dodany przez art. 34 pkt 6 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 31; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2
ustawy wymienionej jako druga w odnoÊniku 21.

57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.
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b) zosta∏y zbadane klinicznie przez urz´dowego le-
karza weterynarii przed wys∏aniem i podczas te-
go badania nie wykazywa∏y klinicznych obja-
wów chorób,

c) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite
lub poddane ubojowi zgodnie z programami
zwalczania chorób zakaênych zwierzàt, realizo-
wanymi w regionie lub paƒstwie pochodzenia
zwierzàt,

d) przeznaczonego do uboju, pochodzà z gospo-
darstw, które ze wzgl´dów zdrowotnych nie sà
obj´te ograniczeniami oraz nie znajdujà si´
w obszarze zapowietrzonym lub zagro˝onym
wysokiej zjadliwoÊci grypà ptaków lub rzeko-
mym pomorem drobiu.

2. Je˝eli ograniczenia zosta∏y wprowadzone
w zwiàzku z brucelozà, wÊciekliznà lub wàglikiem,
zwierz´ta pochodzàce z takiego gospodarstwa mogà
byç przedmiotem handlu po up∏ywie co najmniej:

1) 42 dni od dnia zabicia ostatniego zwierz´cia cho-
rego lub zaka˝onego, podejrzanego o zaka˝enie
lub o chorob´ lub z gatunku wra˝liwego na bruce-
loz´ z tego gospodarstwa;

2) 30 dni od dnia zabicia ostatniego zwierz´cia chore-
go lub zaka˝onego, podejrzanego o zaka˝enie lub
o chorob´ lub z gatunku wra˝liwego na wÊciek-
lizn´ z tego gospodarstwa;

3) 15 dni od dnia zabicia ostatniego zwierz´cia cho-
rego lub zaka˝onego, podejrzanego o zaka˝enie
lub o chorob´ lub z gatunku wra˝liwego na wàgli-
ka z tego gospodarstwa.

3. Przepisów ust. 1 pkt 4 nie stosuje si´ do drobiu
przeznaczonego na wystawy, pokazy i konkursy.

Art. 20. 1. Spe∏nienie wymagaƒ weterynaryjnych,
o których mowa w art. 19, jest potwierdzane w Êwia-
dectwie zdrowia wystawionym przez urz´dowego le-
karza weterynarii tego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, z którego sà wysy∏ane zwierz´ta.

2. Âwiadectwo zdrowia, w które zaopatruje si´
zwierz´ta w czasie transportowania do miejsca prze-
znaczenia, powinno byç:

1) (uchylony);58)

2) sporzàdzone co najmniej w jednym z j´zyków
urz´dowych paƒstwa wysy∏ajàcego zwierz´ta
i paƒstwa ich przeznaczenia.

3. (uchylony).59)

4. (uchylony).59)

5. Badanie kliniczne, o którym mowa w art. 19
ust. 1, przeprowadza si´ w gospodarstwie pochodze-
nia zwierzàt, w miejscu gromadzenia zwierzàt lub
w pomieszczeniu podmiotu prowadzàcego dzia∏al-
noÊç okreÊlonà w art. 1 pkt 1 lit. c.

Art. 21. 1. Byd∏o, Êwinie, owce i kozy b´dàce przed-
miotem handlu od czasu opuszczenia gospodarstwa
pochodzenia do czasu przybycia do miejsca przezna-
czenia nie powinny mieç kontaktu z innymi zwierz´ta-
mi parzystokopytnymi o odmiennym statusie zdro-
wotnym.

2. Urz´dowy lekarz weterynarii przeprowadza kon-
trol´ byd∏a i Êwiƒ przed ich wprowadzeniem do miej-
sca gromadzenia zwierzàt.

3.60) Je˝eli byd∏o i Êwinie b´dàce przedmiotem
handlu sà transportowane do innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej za poÊrednictwem miej-
sca gromadzenia zwierzàt znajdujàcego si´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, powiatowy lekarz we-
terynarii w∏aÊciwy dla tego miejsca wystawia dla
zwierzàt drugie Êwiadectwo zdrowia i wpisuje do nie-
go numer Êwiadectwa zdrowia wystawionego przez
urz´dowego lekarza weterynarii w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na miejsce pochodzenia zwierzàt, po czym do∏àcza
je do tego Êwiadectwa lub do jego urz´dowo potwier-
dzonej kopii.

4. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 3,
wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii
jest wa˝ne nie d∏u˝ej ni˝ 10 dni od dnia przeprowadze-
nia badania dokonanego w celu wystawienia Êwia-
dectwa zdrowia przez urz´dowego lekarza weterynarii
paƒstwa wysy∏ajàcego.

5. Byd∏o i Êwinie przeznaczone do uboju wprowa-
dzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z inne-
go paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej dostar-
czone do:

1) rzeêni — powinny byç poddane ubojowi nie-
zw∏ocznie, ale nie póêniej ni˝ przed up∏ywem
72 godzin od dostarczenia do rzeêni;

2) miejsca gromadzenia zwierzàt — powinny byç
poddane ubojowi w rzeêni niezw∏ocznie, ale nie
póêniej ni˝ przed up∏ywem 3 dni roboczych od
dnia dostarczenia ich do tego miejsca.

6. Zwierz´ta, o których mowa w ust. 5, dostarczo-
ne do miejsca gromadzenia zwierzàt nie powinny
mieç kontaktu ze zwierz´tami parzystokopytnymi nie-
spe∏niajàcymi wymagaƒ dla handlu takimi zwierz´ta-
mi do czasu ich dostarczenia do rzeêni.

Art. 22. 1. Dopuszcza si´ handel niejadalnymi pro-
duktami pochodzenia zwierz´cego, je˝eli zosta∏y spe∏-
nione wymagania okreÊlone w przepisach o kontroli
weterynaryjnej w handlu oraz gdy:61)

1) przy ich wytworzeniu zosta∏y spe∏nione wymaga-
nia weterynaryjne okreÊlone dla danego rodzaju
dzia∏alnoÊci nadzorowanej, której przedmiotem sà
te produkty;

2) zosta∏y spe∏nione wymagania zdrowotne dla pro-
duktów niejadalnych okreÊlone w handlu danym
rodzajem niejadalnych produktów pochodzenia
zwierz´cego.

———————
58) Przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 6.
59) Przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 6.

———————
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
61) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
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2. Spe∏nienie wymagaƒ weterynaryjnych, o których
mowa w ust. 1, jest potwierdzane w Êwiadectwie zdro-
wia wystawionym przez urz´dowego lekarza weteryna-
rii paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej wysy∏ajà-
cego niejadalne produkty pochodzenia zwierz´cego.

3.62) Âwiadectwo, w które zaopatruje si´ niejadal-
ne produkty pochodzenia zwierz´cego w czasie trans-
portowania do miejsca przeznaczenia, powinno byç
sporzàdzone co najmniej w jednym z j´zyków urz´do-
wych paƒstwa wysy∏ajàcego i paƒstwa przeznaczenia
produktów.

4. Wymagania dotyczàce handlu ubocznymi pro-
duktami zwierz´cymi okreÊlajà przepisy Unii Europej-
skiej ustanawiajàce przepisy sanitarne dotyczàce pro-
duktów ubocznych pochodzenia zwierz´cego nieprze-
znaczonych do spo˝ycia przez ludzi.

5. Powiatowy lekarz weterynarii w zakresie okreÊ-
lonym przepisami, o których mowa w ust. 4, informu-
je o ka˝dym przypadku wys∏ania ubocznych produk-
tów zwierz´cych w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej b´dàcego miejscem przezna-
czenia przesy∏ki tych produktów za pomocà elektro-
nicznego systemu wymiany informacji lub w inny
uzgodniony sposób.

6. Powiatowy lekarz weterynarii w zakresie okreÊ-
lonym przepisami, o których mowa w ust. 4, informuje
o ka˝dym przypadku dotarcia przesy∏ki ubocznych pro-
duktów zwierz´cych pochodzàcych z innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej w∏aÊciwy organ tego
paƒstwa za pomocà elektronicznego systemu wymia-
ny informacji lub w inny uzgodniony sposób.

Art. 23. 1. Szczegó∏owe wymagania weterynaryj-
ne dla handlu czynnikami chorobotwórczymi, z wyjàt-
kiem immunologicznych produktów leczniczych wete-
rynaryjnych dopuszczonych do obrotu na podstawie
przepisów Prawa farmaceutycznego, okreÊlajà przepi-
sy o kontroli weterynaryjnej w handlu.

2. Za czynnik chorobotwórczy, o którym mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ zbiór lub kultur´ organizmów mo-
gàcych wywo∏aç u zwierzàt choroby zakaêne, a tak˝e
wszelkie pochodne tego zbioru lub kultury, w tym
zmodyfikowane, poprzez które lub za pomocà których
mogà byç one przenoszone lub przekazywane.

Art. 24. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne, w tym
wymagania zdrowotne dla zwierzàt i produktów
niejadalnych, w handlu:

a) zwierz´tami, o których mowa w art. 19 ust. 1,
z uwzgl´dnieniem ich gatunku i przeznaczenia,

b) niejadalnymi produktami pochodzenia zwierz´-
cego, o których mowa w art. 22 ust. 1,
z uwzgl´dnieniem rodzaju produktów

— majàc na uwadze ochron´ zdrowia publicznego
i obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Europej-
skiej;

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaç Êwiadectwa zdrowia zwierzàt oraz nieja-
dalnych produktów pochodzenia zwierz´cego,
o których mowa w pkt 1, sposób ich wystawiania,
a tak˝e wzory tych Êwiadectw, z uwzgl´dnieniem
gatunku, przeznaczenia lub pochodzenia zwierzàt
oraz rodzaju niejadalnych produktów pochodze-
nia zwierz´cego i ich przeznaczenia, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie ujednolicenia wzoru tych
Êwiadectw z wzorami obowiàzujàcymi w pozo-
sta∏ych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania wete-
rynaryjne w handlu:

1) zwierz´tami, dla których nie okreÊlono wymagaƒ
weterynaryjnych w przepisach Unii Europejskiej,
z uwzgl´dnieniem ich gatunku i przeznaczenia,

2) niejadalnymi produktami pochodzenia zwierz´ce-
go, dla których nie okreÊlono wymagaƒ weteryna-
ryjnych w przepisach Unii Europejskiej, z uwzgl´d-
nieniem rodzaju produktów

— majàc na uwadze ochron´ zdrowia publicznego
i obowiàzujàce w tym zakresie przepisy innych
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

Rozdzia∏ 4a63)

Wymagania weterynaryjne przy przemieszczaniu
w celach niehandlowych

zwierzàt domowych towarzyszàcych podró˝nym
oraz zasady identyfikacji tych zwierzàt

Art. 24a. 1. Powiatowy lekarz weterynarii przepro-
wadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontro-
l´ spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych przy prze-
mieszczaniu w celach niehandlowych zwierzàt domo-
wych towarzyszàcych podró˝nym, które sà okreÊlone
w rozporzàdzeniu (WE) nr 998/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wy-
mogów dotyczàcych zdrowia zwierzàt, stosowanych
do przemieszczania zwierzàt domowych o charakterze
niehandlowym i zmieniajàcego dyrektyw´ Rady
92/65/EWG (Dz. Urz. WE L 146 z 13.06.2003, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 39, str. 75, z póên. zm.), zwanym dalej „roz-
porzàdzeniem 998/2003”.

2. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
stwierdzenia niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w rozporzàdzeniu 998/2003 wydaje decyzj´ o zastoso-
waniu Êrodków przewidzianych w tym rozporzàdzeniu
oraz nadzoruje jej wykonanie.

Art. 24b. 1. Organy celne przeprowadzajà kontro-
l´, o której mowa w art. 12 lit. a rozporzàdzenia
998/2003, w wyznaczonych przejÊciach granicznych.

2. Do przemieszczania w celach niehandlowych
zwierzàt domowych towarzyszàcych podró˝nym, o któ-
rych mowa w art. 12 lit. b rozporzàdzenia 998/2003,

———————
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.

———————
63) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6.
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stosuje si´ przepisy o wymaganiach weterynaryjnych
przy przywozie zwierzàt i przepisy o weterynaryjnej
kontroli granicznej.

3. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje innym
paƒstwom cz∏onkowskim Unii Europejskiej oraz Ko-
misji Europejskiej wykaz przejÊç granicznych, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz informacje o organach prze-
prowadzajàcych kontrole okreÊlone w art. 12 rozpo-
rzàdzenia 998/2003.

4. Organ celny w przypadku stwierdzenia niespe∏-
niania wymagaƒ przy przemieszczaniu z paƒstw trze-
cich w celach niehandlowych zwierzàt domowych
towarzyszàcych podró˝nym niezw∏ocznie powiada-
mia o tym powiatowego lekarza weterynarii w∏aÊci-
wego ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia przejÊcia gra-
nicznego.

5. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku,
o którym mowa w ust. 4:

1) niezw∏ocznie udaje si´ na przejÊcie graniczne;

2) wydaje decyzj´ o zastosowaniu Êrodków przewi-
dzianych w rozporzàdzeniu 998/2003 oraz nadzo-
ruje jej wykonanie.

6. Zwierz´ta domowe towarzyszàce podró˝nym
w przypadku niespe∏niania wymagaƒ, o których mo-
wa w ust. 4, do czasu zastosowania Êrodków przewi-
dzianych w rozporzàdzeniu 998/2003, przetrzymuje si´
pod dozorem organów celnych.

7. Zarzàdzajàcy przejÊciem granicznym, o którym
mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia niespe∏nie-
nia wymagaƒ przy przemieszczaniu w celach niehan-
dlowych zwierzàt domowych towarzyszàcych podró˝-
nym, udost´pnia nieodp∏atnie pomieszczenie przysto-
sowane do przetrzymywania tych zwierzàt.

8. W czasie przebywania zwierzàt domowych
towarzyszàcych podró˝nym w pomieszczeniu, o któ-
rym mowa w ust. 7, opiek´ nad tymi zwierz´tami
zapewnia w∏aÊciciel lub osoba odpowiedzialna za
zwierz´.

9. G∏ówny Lekarz Weterynarii podaje do publicz-
nej wiadomoÊci informacje dotyczàce wymagaƒ przy
przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierzàt
domowych towarzyszàcych podró˝nym na terytorium
Unii Europejskiej oraz przy wprowadzaniu tych zwie-
rzàt na jej terytorium.

10.64) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz przejÊç granicznych, o których mowa w ust. 1,
majàc na wzgl´dzie zapewnienie sprawnej kontroli
zwierzàt domowych towarzyszàcych podró˝nym,
przemieszczanych w celach niehandlowych.

Art. 24c. 1. Koszty dzia∏aƒ podj´tych w wyniku wy-
dania decyzji, o których mowa w art. 24a ust. 2 oraz

art. 24b ust. 5 pkt 2, w tym koszty przetrzymywania
zwierzàt i opieki nad tymi zwierz´tami, ponosi w∏aÊci-
ciel lub osoba odpowiedzialna za zwierz´.

2. Powiatowy lekarz weterynarii, który wyda∏ de-
cyzje wymienione w art. 24a ust. 2 oraz art. 24b ust. 5
pkt 2, ustala, w drodze decyzji, wysokoÊç kosztów,
o których mowa w ust. 1.

3. Decyzjom, o których mowa w art. 24a ust. 2
i art. 24b ust. 5 pkt 2, oraz decyzji w sprawie wyso-
koÊci kosztów nadaje si´ rygor natychmiastowej wy-
konalnoÊci.

Art. 24d. 1. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryj-
na prowadzi rejestr lekarzy weterynarii upowa˝nio-
nych do wydawania paszportu oraz pobierania pró-
bek w celu okreÊlenia miana przeciwcia∏ w rozumie-
niu przepisów rozporzàdzenia 998/2003.

2. Lekarz weterynarii wpisany do rejestru, o któ-
rym mowa w ust. 1, jest upowa˝niony do wydawania
paszportu oraz pobierania próbek w celu okreÊlenia
miana przeciwcia∏ w rozumieniu przepisów rozporzà-
dzenia 998/2003.

3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna okreÊli,
w drodze uchwa∏y, sposób prowadzenia tego rejestru.

4. Do rejestru wpisuje si´ wy∏àcznie lekarzy wete-
rynarii Êwiadczàcych us∏ugi weterynaryjne w ramach
dzia∏alnoÊci zak∏adu leczniczego dla zwierzàt.

5. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na wniosek le-
karza weterynarii. Podstawà wpisu jest uchwa∏a okr´-
gowej rady lekarsko-weterynaryjnej.

6. Odmowa wpisu do rejestru nast´puje w drodze
uchwa∏y okr´gowej rady lekarsko-weterynaryjnej.

7.65) Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna skreÊ-
la, w drodze uchwa∏y, lekarza weterynarii z rejestru,
o którym mowa w ust. 1, w przypadku:

1) skreÊlenia lekarza weterynarii z rejestru cz∏onków
okr´gowej izby lekarsko-weterynaryjnej lub

2) skreÊlenia zak∏adu leczniczego dla zwierzàt z ewi-
dencji takich zak∏adów prowadzonej przez t´ rad´,
lub

3) stwierdzenia ra˝àcego naruszenia przepisów doty-
czàcych:

a) wydawania paszportów lub

b) pobrania próbek w celu okreÊlenia miana prze-
ciwcia∏ w rozumieniu przepisów rozporzàdze-
nia 998/2003.

Art. 24e. 1. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
za poÊrednictwem okr´gowych izb lekarsko-wetery-
naryjnych, zaopatruje lekarzy weterynarii, o których
mowa w art. 24d ust. 1, w druki paszportów. Ka˝dy
z druków paszportu posiada niepowtarzalny numer.

———————
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 31.

———————
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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2. Lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 24d
ust. 1, wydaje paszport, je˝eli zwierz´ zosta∏o oznako-
wane zgodnie z przepisami rozporzàdzenia 998/2003.

3. Lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 24d
ust. 1, wydaje decyzj´ o odmowie wydania paszportu
w przypadku niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach rozporzàdzenia 998/2003.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przys∏uguje
odwo∏anie do okr´gowej rady lekarsko-weterynaryj-
nej w∏aÊciwej dla lekarza weterynarii wydajàcego
paszport.

5. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna rozpa-
truje odwo∏anie od decyzji, o której mowa w ust. 3,
oraz wydaje uchwa∏´ w tej sprawie.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawà w spra-
wach wpisu, odmowy wpisu do rejestru i skreÊlenia
z rejestru oraz wydawania paszportów stosuje si´ od-
powiednio przepisy Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.

Art. 24ea.66) 1. Lekarz weterynarii, o którym mowa
w art. 24d ust. 1, przekazuje okr´gowej radzie lekar-
sko-weterynaryjnej w∏aÊciwej dla lekarza wydajàcego
paszport informacj´ o wydaniu paszportu zawierajàcà
nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz
numer telefonu i adres poczty elektronicznej po-
siadacza zwierzàt;

2) gatunek, ras´ i p∏eç zwierz´cia;

3) numer mikroczipa lub wytatuowany numer;

4) dat´ implantacji mikroczipa lub wykonania tatua˝u;

5) miejsce implantacji mikroczipa lub wykonania ta-
tua˝u.

2. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna prowa-
dzi rejestr wydanych paszportów.

3. Okr´gowa rada lekarsko-weterynaryjna przeka-
zuje Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej dane
zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 2. Krajowa
Rada Lekarsko-Weterynaryjna prowadzi centralny re-
jestr wydanych paszportów.

4. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna okreÊli,
w drodze uchwa∏y, sposób prowadzenia rejestru wy-
danych paszportów oraz sposób i terminy przekazy-
wania informacji o wydanych paszportach oraz da-
nych zawartych w tym rejestrze.

Art. 24f. 1. Oznakowanie, o którym mowa w art. 4
ust. 1 rozporzàdzenia 998/2003, przeprowadza:

1) lekarz weterynarii;

2) osoba, która posiada tytu∏ technika weterynarii,
w ramach dzia∏alnoÊci zak∏adu leczniczego dla
zwierzàt.

2. Oznakowania dokonuje si´ w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporzàdzenia 998/2003,
przez wytatuowanie numeru.

Art. 24g. 1. Lekarz weterynarii pobiera op∏at´ za
wydanie paszportu, o którym mowa w art. 24e ust. 2.

2. Ârodki z tytu∏u op∏aty, o której mowa w ust. 1,
przeznacza si´ na pokrycie kosztów:

1) wynagrodzenia lekarza weterynarii za wydanie
paszportu, o którym mowa w art. 24e ust. 2;

2) ponoszonych przez Krajowà Izb´ Lekarsko-Wete-
rynaryjnà, zwiàzanych z drukiem paszportów i ich
przekazywaniem okr´gowym izbom lekarsko-we-
terynaryjnym;

3) prowadzenia przez okr´gowe rady lekarsko-wete-
rynaryjne rejestru, o którym mowa w art. 24d
ust. 1, oraz przekazywania druków paszportów le-
karzom weterynarii.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) wysokoÊç op∏aty za wydanie paszportu, o którym
mowa w art. 24e ust. 2,

2) wysokoÊç wynagrodzenia lekarza weterynarii za
wydanie paszportu, o którym mowa w art. 24e
ust. 2,

3) wysokoÊç kwoty, stanowiàcej cz´Êç op∏aty, prze-
znaczonej na pokrycie kosztów, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 i 3

— majàc na wzgl´dzie koszty poniesione na prowa-
dzenie rejestru, druk paszportów, ich przekazywanie
oraz wydawanie.

4. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna okreÊli,
w drodze uchwa∏y:

1) sposób podzia∏u kwoty, o której mowa w ust. 3
pkt 3, mi´dzy Krajowà Izbà Lekarsko-Weterynaryj-
nà a okr´gowymi izbami lekarsko-weterynaryjny-
mi oraz sposób i cz´stotliwoÊç przekazywania
przez okr´gowe izby lekarsko-weterynaryjne do
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej kwoty sta-
nowiàcej cz´Êç op∏aty przeznaczonej na pokrycie
kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

2) sposób i cz´stotliwoÊç przekazywania przez leka-
rzy weterynarii okr´gowym izbom lekarsko-wete-
rynaryjnym kwoty stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy
wysokoÊcià op∏aty a wynagrodzeniem przys∏ugu-
jàcym im za wydanie paszportu.

Art. 24h. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek G∏ównego Leka-
rza Weterynarii, mo˝e wystàpiç do Komisji Europej-
skiej z wnioskiem, o którym mowa w art. 18 rozporzà-
dzenia 998/2003.

———————
66) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.
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Rozdzia∏ 4b67)

Wymagania weterynaryjne
przy przemieszczaniu w celach niehandlowych

zwierzàt cyrkowych

Art. 24i. 1. Powiatowy lekarz weterynarii wyko-
nuje zadania i czynnoÊci w∏aÊciwego organu w rozu-
mieniu przepisów rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 1739/2005 z dnia 21 paêdziernika 2005 r. ustanawia-
jàcego wymogi dotyczàce zdrowia zwierzàt w odnie-
sieniu do przemieszczania zwierzàt cyrkowych mi´dzy
Paƒstwami Cz∏onkowskimi (Dz. Urz. UE L 279
z 22.10.2005, str. 47), zwanego dalej „rozporzàdze-
niem nr 1739/2005”, w tym przeprowadza na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej kontrol´ spe∏niania
wymagaƒ weterynaryjnych przy przemieszczaniu
w celach niehandlowych zwierzàt cyrkowych, okreÊlo-
nych w przepisach tego rozporzàdzenia.

2. Powiatowy lekarz weterynarii jest organem
w∏aÊciwym w szczególnoÊci do wydawania:

1) decyzji w sprawie nadania indywidualnego nume-
ru rejestracji cyrku, o którym mowa w art. 4 ust. 3
lit. a rozporzàdzenia nr 1739/2005;

2) dokumentów okreÊlonych w art. 5—7 rozporzà-
dzenia nr 1739/2005;

3) upowa˝nienia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 roz-
porzàdzenia nr 1739/2005.

3. Za wydanie dokumentów okreÊlonych
w art. 5—7 rozporzàdzenia nr 1739/2005 powiatowy
lekarz weterynarii pobiera op∏at´ stanowiàcà dochód
bud˝etu paƒstwa.

4. Odmowa wydania upowa˝nienia, o którym mo-
wa w art. 9 ust. 2 rozporzàdzenia nr 1739/2005, nast´-
puje w drodze decyzji.

Art. 24j. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii zaopatruje
powiatowych lekarzy weterynarii w druki dokumentów
okreÊlonych w art. 5—7 rozporzàdzenia nr 1739/2005.
Ka˝dy z druków paszportów posiada indywidualny nu-
mer.

2. Powiatowy lekarz weterynarii, za poÊrednic-
twem wojewódzkiego lekarza weterynarii, niezw∏ocz-
nie informuje G∏ównego Lekarza Weterynarii o wyda-
niu decyzji, o której mowa w art. 24i ust. 2 pkt 1, oraz
dokumentów okreÊlonych w art. 5—7 rozporzàdzenia
nr 1739/2005.

3. G∏ówny Lekarz Weterynarii prowadzi rejestr wy-
danych dokumentów okreÊlonych w art. 5—7 rozpo-
rzàdzenia nr 1739/2005.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç i sposób pobierania op∏aty za wydanie
dokumentów okreÊlonych w art. 5—7 rozporzà-
dzenia nr 1739/2005, majàc na wzgl´dzie koszty
poniesione przy prowadzeniu rejestru, druku do-
kumentów, ich przekazywaniu i wydawaniu;

2) sposób ustalania indywidualnego numeru reje-
stracji cyrku, majàc na wzgl´dzie mo˝liwoÊç iden-
tyfikacji na tej podstawie danego cyrku.

Rozdzia∏ 5

Wymagania weterynaryjne dla niejadalnych
produktów pochodzenia zwierz´cego

oraz ubocznych produktów zwierz´cych
umieszczanych na rynku,

wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 25. Dopuszcza si´ umieszczenie na rynku, wy-
∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieja-
dalnych produktów pochodzenia zwierz´cego, o któ-
rych mowa w art. 22 ust. 1, je˝eli przy ich wytworze-
niu zosta∏y spe∏nione wymagania weterynaryjne
okreÊlone dla danego rodzaju dzia∏alnoÊci nadzoro-
wanej, której przedmiotem sà te produkty.

Art. 26. 1. Wymagania weterynaryjne dla umiesz-
czania na rynku, wy∏àcznie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierz´cych
okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej ustanawiajàce
przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych
pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo-
˝ycia przez ludzi.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania wete-
rynaryjne dla umieszczania na rynku, wy∏àcznie na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych pro-
duktów zwierz´cych oraz ich unieszkodliwiania, a tak-
˝e sposób wykorzystywania tych produktów, w zakre-
sie, w jakim przepisy, o których mowa w ust. 1, prze-
widujà takà mo˝liwoÊç, majàc na uwadze ochron´
zdrowia zwierzàt.

3. G∏ówny Lekarz Weterynarii niezw∏ocznie infor-
muje Komisj´ Europejskà o wydaniu przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa rozporzàdzenia,
o którym mowa w ust. 2.

Rozdzia∏ 6

Wymagania weterynaryjne dla przemieszczania
koniowatych

Art. 27. 1. Koniowate mogà byç przemieszczane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej do innych paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, je˝eli:

1) sà zidentyfikowane zgodnie z odr´bnymi przepisa-
mi;

2) zosta∏y zbadane klinicznie przez urz´dowego leka-
rza weterynarii nie póêniej ni˝ na 48 godzin przed
za∏adunkiem i podczas tego badania nie wykazy-
wa∏y klinicznych objawów chorób;

3) nie mia∏y kontaktu z koniowatymi chorymi na cho-
rob´ zakaênà zwierzàt w okresie 15 dni poprzedza-
jàcych dzieƒ badania, o którym mowa w pkt 2;

4) pochodzà z gospodarstw, które ze wzgl´dów zdro-
wotnych nie sà obj´te ograniczeniami, o których
mowa w ust. 3 i 4;

———————
67) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 25 paêdziernika 2007 r.
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5) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite lub
poddane ubojowi zgodnie z programami zwalcza-
nia chorób zakaênych zwierzàt, realizowanymi
w regionie lub paƒstwie pochodzenia zwierzàt;

6) zosta∏y spe∏nione inne wymagania zdrowotne dla
zwierzàt okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 pkt 1, przy przemieszczaniu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych
z innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

2. W przypadku zarejestrowanych koniowatych
wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje si´ wy-
∏àcznie do koniowatych przeznaczonych do handlu.

3. Je˝eli nie wszystkie znajdujàce si´ w gospodar-
stwie zwierz´ta z gatunków wra˝liwych na danà cho-
rob´ zakaênà by∏y zabite lub poddane ubojowi
w zwiàzku z zastosowaniem Êrodków, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, koniowate nie mogà opuÊciç tego
gospodarstwa w celu ich przemieszczenia:

1) przez co najmniej:

a) 6 miesi´cy od dnia kontaktu ze zwierz´ciem
chorym na zaraz´ stadniczà lub zaka˝onym tà
chorobà — w przypadku koniowatych podejrza-
nych o zaka˝enie tà chorobà lub podejrzanych
o t´ chorob´, z tym ˝e dla ogiera okres ten liczy
si´ do czasu jego wykastrowania,

b) 6 miesi´cy od dnia, w którym koniowate chore
na nosacizn´ lub wirusowe zapalenie mózgu
i rdzenia kr´gowego koni lub zaka˝one tymi
chorobami zosta∏y zabite lub poddane ubojowi,

c) 6 miesi´cy w przypadku p´cherzykowego zapa-
lenia jamy ustnej,

d) 1 miesiàc w przypadku wÊcieklizny,

e) 15 dni w przypadku wàglika;

2) do dnia, w którym, po zabiciu lub poddaniu ubojo-
wi zwierzàt chorych na niedokrwistoÊç zakaênà ko-
ni lub zaka˝onych tà chorobà, pozosta∏e koniowa-
te wykaza∏y ujemnà reakcj´ na dwa testy Cogginsa
wykonane w trzymiesi´cznych odst´pach.

4. Je˝eli znajdujàce si´ w gospodarstwie zwierz´-
ta z gatunków wra˝liwych na danà chorob´ zakaênà
zosta∏y zabite lub poddane ubojowi w zwiàzku z zasto-
sowaniem Êrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
koniowate nie powinny opuszczaç tego gospodarstwa
w celu ich przemieszczenia przed up∏ywem 30 dni od
dnia, w którym zwierz´ta zosta∏y zabite lub poddane
ubojowi, a obiekty znajdujàce si´ w gospodarstwie
poddane odka˝aniu, z tym ˝e w przypadku wàglika
okres ten wynosi 15 dni.

5. G∏ówny Lekarz Weterynarii mo˝e, w drodze de-
cyzji, pozwoliç na przemieszczenie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej z innego paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej koniowatych, o których mowa
w ust. 3 i 4, na zawody sportowe lub wyÊcigi konne,
mimo niezachowania terminów okreÊlonych w tych
przepisach, powiadamiajàc niezw∏ocznie Komisj´
Europejskà o wydaniu takiego pozwolenia. Do wnios-
ków o wydanie pozwolenia przepisy art. 13 ust. 6—8
stosuje si´ odpowiednio.

6.68) Spe∏nianie wymagaƒ weterynaryjnych, o któ-
rych mowa w ust. 1, 3 i 4, jest potwierdzane w Êwiadec-
twie zdrowia wystawionym przez urz´dowego lekarza
weterynarii paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
wysy∏ajàcego zwierz´ta. Do Êwiadectwa zdrowia prze-
pisy art. 20 ust. 2 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio.

7.69) W przypadku zarejestrowanych koniowatych
potwierdza si´ wy∏àcznie wymagania weterynaryjne,
o których mowa w ust. 1 pkt 2—5 oraz ust. 3 i 4, w in-
formacji o stanie zdrowia wystawionej przez urz´do-
wego lekarza weterynarii paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej wysy∏ajàcego te zwierz´ta, do∏àczo-
nej do dokumentów identyfikacyjnych tych zwierzàt.
Informacja o stanie zdrowia powinna byç sporzàdzo-
na co najmniej w jednym z j´zyków urz´dowych paƒ-
stwa wysy∏ajàcego zwierz´ta i paƒstwa ich przezna-
czenia oraz jest wa˝na przez 10 dni od dnia przepro-
wadzenia badania klinicznego zwierzàt dokonanego
w celu jej wystawienia.

8. Spe∏nienie wymagania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, potwierdza si´ w szczególnoÊci na pod-
stawie oÊwiadczenia posiadacza zwierz´cia.

9. Koniowate przemieszczane na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej z innych paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej oraz z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej powinny byç przemieszczane tak szybko, jak
to mo˝liwe.

Art. 28. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii mo˝e,
w drodze decyzji, pozwoliç na przemieszczenie na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych,
o których mowa w art. 27 ust. 3 i 4, przeznaczonych do
uboju, mimo niezachowania terminów okreÊlonych
w tych przepisach.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) okreÊlenie paƒstwa pochodzenia zwierzàt;

2) liczb´ zwierzàt oraz ich numery identyfikacyjne
lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych;

3) okreÊlenie rzeêni, w której zwierz´ta zostanà pod-
dane ubojowi.

3. W pozwoleniu G∏ówny Lekarz Weterynarii okreÊla:

1) liczb´ zwierzàt oraz ich numery identyfikacyjne
lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych;

2) rzeêni´, w której zwierz´ta zostanà poddane ubo-
jowi.

4. W przypadku udzielenia pozwolenia:

1) koniowate powinny byç oznakowane specjalnymi
znakami wskazujàcymi na ich przeznaczenie do
uboju, okreÊlonymi w przepisach Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 14 ust. 5;

———————
68) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
69) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
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2) Êwiadectwo zdrowia zwierzàt obj´tych pozwole-
niem powinno zawieraç numer i dat´ wydania po-
zwolenia;

3) koniowate powinny byç dostarczone bezpoÊred-
nio do rzeêni i poddane ubojowi w terminie 5 dni
od dnia dostarczenia.

5. Po dokonaniu uboju koniowatych, o których
mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni, w której je
poddano ubojowi, spisuje numery identyfikacyjne
tych zwierzàt lub numery ich dokumentów identyfika-
cyjnych i na wniosek w∏aÊciwych organów miejsca
wysy∏ki przesy∏a te numery jako potwierdzenie uboju
zwierzàt.

Art. 29. 1.70) Koniowate mogà byç przemieszczane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli sà spe∏-
nione wymagania, o których mowa w art. 27 ust. 1
pkt 1, 4 i 5 oraz ust. 3 i 4.

2. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, w drodze
decyzji, pozwoliç na przemieszczenie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej koniowatych, o których mo-
wa w art. 27 ust. 3 i 4, mimo niezachowania terminów
okreÊlonych w tych przepisach:

1) na zawody sportowe lub wyÊcigi konne;

2) przeznaczonych do uboju.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) okreÊlenie miejsca pochodzenia zwierzàt;

2) liczb´ zwierzàt oraz ich numery identyfikacyjne lub
numery ich dokumentów identyfikacyjnych;

3) okreÊlenie miejsca i terminu zawodów sporto-
wych lub wyÊcigów konnych albo okreÊlenie rzeê-
ni, w której zwierz´ta zostanà poddane ubojowi.

4. W pozwoleniu powiatowy lekarz weterynarii
okreÊla:

1) liczb´ zwierzàt oraz ich numery identyfikacyjne
lub numery ich dokumentów identyfikacyjnych;

2) rzeêni´, w której zwierz´ta zostanà poddane ubo-
jowi — w przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2.

5. W przypadku udzielenia pozwolenia, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2:

1) koniowate powinny byç oznakowane specjalnymi
znakami wskazujàcymi na ich przeznaczenie do
uboju okreÊlonymi w przepisach Unii Europej-
skiej, o których mowa w art. 14 ust. 5;

2) Êwiadectwo zdrowia zwierzàt obj´tych pozwole-
niem powinno zawieraç numer i dat´ wydania po-
zwolenia;

3) koniowate powinny byç dostarczone bezpoÊred-
nio do rzeêni i poddane ubojowi w terminie 5 dni
od dnia ich dostarczenia.

6. Po dokonaniu uboju koniowatych, o których
mowa w ust. 2 pkt 2, powiatowy lekarz weterynarii
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni,
w której poddano je ubojowi, spisuje numery identy-
fikacyjne tych zwierzàt lub numery ich dokumentów
identyfikacyjnych.

Art. 30. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe wymagania weterynaryjne, w tym
wymagania zdrowotne dla zwierzàt, przy prze-
mieszczaniu koniowatych, bioràc pod uwag´ ich
przeznaczenie oraz majàc na uwadze ochron´
zdrowia publicznego i obowiàzujàce w tym zakre-
sie przepisy Unii Europejskiej;

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpo-
wiadaç Êwiadectwa zdrowia koniowatych, sposób
ich wystawiania, a tak˝e wzory tych Êwiadectw,
z uwzgl´dnieniem gatunku, przeznaczenia lub po-
chodzenia tych zwierzàt, majàc na wzgl´dzie za-
pewnienie ujednolicenia wzoru tych Êwiadectw
z wzorami obowiàzujàcymi w pozosta∏ych paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej;

3) szczegó∏owe warunki i sposób sporzàdzania infor-
macji o stanie zdrowia zarejestrowanych koniowa-
tych oraz wzór tego dokumentu, majàc na wzgl´-
dzie koniecznoÊç zabezpieczenia tego dokumentu
przed podrobieniem, przerobieniem lub sfa∏szo-
waniem.

Rozdzia∏ 771)

Wymagania weterynaryjne dla umieszczania
na rynku zwierzàt akwakultury

Art. 31. 1. Zwierz´ta akwakultury przeznaczone do
chowu lub hodowli umieszcza si´ na rynku, je˝eli:

1) nie wykazujà klinicznych objawów chorób;

2) pochodzà z gospodarstw lub obszarów hodowli
mi´czaków, w których nie stwierdzono podwy˝-
szonej ÊmiertelnoÊci;

3) nie sà zwierz´tami, które powinny byç zabite lub
poddane unieszkodliwieniu w zwiàzku ze zwalcza-
niem chorób zakaênych tych zwierzàt.

2. Dopuszcza si´ umieszczanie na rynku zwierzàt
akwakultury przeznaczonych do chowu lub hodowli
pochodzàcych z gospodarstw lub obszarów hodowli
mi´czaków, w których stwierdzono podwy˝szonà
ÊmiertelnoÊç, je˝eli:

1) pochodzà z cz´Êci gospodarstwa lub obszaru ho-
dowli mi´czaków, która nie jest powiàzana z jed-
nostkà epizootycznà, w której stwierdzono pod-
wy˝szonà ÊmiertelnoÊç;———————

70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 6; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r.

———————
71) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
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2) w wyniku przeprowadzonej przez powiatowego
lekarza weterynarii analizy ryzyka stwierdzono, ˝e
zwierz´ta te nie stwarzajà zagro˝enia dla zdrowia
zwierzàt w miejscu przeznaczenia.

3. Za obszar hodowli mi´czaków uwa˝a si´ obszar:

1) wód s∏odkich, morski, przyujÊciowy, kontynental-
ny lub lagun´, w którym znajdujà si´ naturalne
siedliska mi´czaków lub miejsca wykorzystywane
do hodowli mi´czaków, z których zbiera si´ mi´-
czaki, lub

2) wód s∏odkich, morski, przyujÊciowy lub lagun´,
z granicami wyraênie oznakowanymi bojami, sta-
nowiskami lub jakimikolwiek innymi sta∏ymi urzà-
dzeniami, wykorzystywany wy∏àcznie do natural-
nego oczyszczania ˝ywych mi´czaków

— gdzie przedsi´biorstwa produkcyjne sektora
akwakultury sà obj´te wspólnym systemem bezpie-
czeƒstwa biologicznego.

4. Za jednostk´ epizootycznà uwa˝a si´ grup´
zwierzàt wodnych przebywajàcych na okreÊlonym ob-
szarze w podobnym stopniu nara˝onych na kontakt
z czynnikiem chorobotwórczym, w szczególnoÊci
przez przebywanie w tym samym Êrodowisku wod-
nym lub w wyniku dzia∏alnoÊci cz∏owieka, zwi´kszajà-
cych prawdopodobieƒstwo szybkiego rozprzestrze-
niania si´ czynnika chorobotwórczego z jednej grupy
tych zwierzàt na innà.

Art. 32. 1. Zwierz´ta akwakultury przeznaczone do
odnowy populacji lub ∏owisk typu „wpuÊç i z∏ów” po-
winny:

1) spe∏niaç wymagania okreÊlone w art. 31 ust. 1;

2) pochodziç z gospodarstwa lub obszaru hodowli
mi´czaków o statusie zdrowotnym co najmniej
równowa˝nym ze statusem zdrowotnym wód, do
których majà zostaç wpuszczone.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne wymagania
weterynaryjne co do pochodzenia zwierzàt akwakultu-
ry przeznaczonych do odnowy populacji lub ∏owisk ty-
pu „wpuÊç i z∏ów” ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 2, majàc
na wzgl´dzie post´py przy realizacji programów zwal-
czania chorób zakaênych zwierzàt akwakultury oraz
koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa epizootycz-
nego na obszarze realizacji tego programu.

Art. 33. Podmiot prowadzàcy przedsi´biorstwo
produkcyjne sektora akwakultury niezw∏ocznie prze-
kazuje, w formie pisemnej, powiatowemu lekarzowi
weterynarii w∏aÊciwemu dla miejsca wysy∏ki informa-
cj´ o umieszczeniu na rynku zwierzàt akwakultury
przeznaczonych do chowu, hodowli lub odnowy po-
pulacji, zawierajàcà miejsce pochodzenia i przezna-
czenia tych zwierzàt.

Art. 34. 1. Zwierz´ta akwakultury z gatunków
wra˝liwych na choroby podlegajàce obowiàzkowi
zwalczania, przeznaczone do chowu, hodowli lub od-
nowy populacji, umieszcza si´ na rynku w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, strefie lub enklawie,

które sà uznane za wolne od danych chorób zakaê-
nych tych zwierzàt, je˝eli pochodzà z paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, strefy lub enklawy, uzna-
nych za wolne od danych chorób zakaênych tych
zwierzàt.

2. Zwierz´ta akwakultury, o których mowa w ust. 1,
znajdujàce si´ w stadiach rozwoju, w których nie prze-
noszà danej choroby podlegajàcej obowiàzkowi zwal-
czania, mogà byç umieszczane na rynku w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, strefie lub enklawie,
które sà uznane za wolne od danej choroby zakaênej
tych zwierzàt, tak˝e gdy pochodzà z obszarów o in-
nym statusie epizootycznym w odniesieniu do danej
choroby.

3. Wykaz:

1) stadiów rozwoju zwierzàt, o których mowa
w ust. 2,

2) gatunków zwierzàt akwakultury wra˝liwych na
choroby podlegajàce obowiàzkowi zwalczania

— okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej dotyczàce wy-
mogów w zakresie zdrowia zwierzàt akwakultury
i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektó-
rym chorobom zwierzàt wodnych i zwalczania tych
chorób.

Art. 35. 1. Zwierz´ta akwakultury z gatunków in-
nych ni˝ wra˝liwe na choroby podlegajàce obowiàz-
kowi zwalczania, przeznaczone do chowu, hodowli
lub odnowy populacji, b´dàce wektorami, umieszcza
si´ na rynku w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej, strefie lub enklawie, które sà uznane za wolne
od danych chorób zakaênych tych zwierzàt, je˝eli:

1) pochodzà z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, strefy lub enklawy, uznanych za wolne od
danych chorób zakaênych tych zwierzàt, lub

2) przebywa∏y w miejscu kwarantanny, w wodzie po-
zbawionej danego czynnika chorobotwórczego,
przez okres wystarczajàcy do zminimalizowania
ryzyka przeniesienia danej choroby do poziomu
zapobiegajàcego jej przeniesieniu.

2. Wykaz wektorów, o których mowa w ust. 1, oraz
ich stadiów rozwoju i warunków, w których mogà one
przenosiç czynnik chorobotwórczy, okreÊlajà przepisy
Unii Europejskiej dotyczàce wymogów w zakresie
zdrowia zwierzàt akwakultury i produktów akwakultu-
ry oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierzàt
wodnych i zwalczania tych chorób.

Art. 36. 1. Zwierz´ta akwakultury z gatunków
wra˝liwych na choroby, dla których mogà byç opraco-
wane programy okreÊlone w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3,
oraz produkty z nich pozyskane umieszcza si´ na ryn-
ku w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, strefie
lub enklawie, które sà uznane za wolne od danych
chorób zakaênych tych zwierzàt, w celu dalszego prze-
tworzenia, je˝eli:

1) pochodzà z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, strefy lub enklawy, uznanych za wolne od
danych chorób zakaênych tych zwierzàt lub
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2) sà przetwarzane w zak∏adzie przetwórczym w spo-
sób zapobiegajàcy rozprzestrzenianiu si´ chorób
tych zwierzàt, lub

3) zosta∏y poddane ubojowi i wypatroszone przed
ich wysy∏kà — w przypadku ryb;

4) sà wysy∏ane jako produkty nieprzetworzone lub
przetworzone — w przypadku mi´czaków i skoru-
piaków.

2. Za dalsze przetwarzanie uwa˝a si´ przetwarza-
nie zwierzàt akwakultury, przed ich spo˝yciem przez
ludzi, przy u˝yciu jakichkolwiek Êrodków i metod na-
ruszajàcych ich pierwotnà budow´ anatomicznà,
obejmujàcych w szczególnoÊci wykrwawianie, patro-
szenie, odg∏awianie, krojenie i filetowanie, w wyniku
których powstajà odpady lub uboczne produkty zwie-
rz´ce, które mogà stwarzaç ryzyko rozprzestrzeniania
si´ chorób tych zwierzàt.

3. ˚ywe zwierz´ta akwakultury, o których mowa
w ust. 1, mogà byç tymczasowo przetrzymywane
w miejscu przetwarzania znajdujàcym si´ w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, strefie lub enklawie,
które sà uznane za wolne od danych chorób zakaê-
nych tych zwierzàt, je˝eli:

1) pochodzà z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, strefy lub enklawy, uznanych za wolne od
danych chorób zakaênych tych zwierzàt, lub

2) sà tymczasowo przetrzymywane w zak∏adach wy-
sy∏kowych, zak∏adach oczyszczania lub innych za-
k∏adach prowadzàcych podobnà dzia∏alnoÊç:
a) wyposa˝onych w system oczyszczania Êcieków

unieszkodliwiajàcy dany czynnik chorobotwór-
czy, lub

b) stosujàcych inny ni˝ okreÊlony w lit. a sposób
oczyszczania Êcieków zmniejszajàcy do dopusz-
czalnego poziomu ryzyko przeniesienia danej
choroby zakaênej zwierzàt akwakultury do wód
naturalnych.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do zwierzàt
akwakultury z gatunków wra˝liwych na choroby pod-
legajàce obowiàzkowi zwalczania oraz produktów
z nich pozyskanych, umieszczanych na rynku w celu
bezpoÊredniego spo˝ycia przez ludzi, je˝eli sà one za-
pakowane w opakowania przeznaczone do sprzeda˝y
detalicznej, zgodnie z przepisami rozporzàdzenia
nr 853/2004.

5. Przepis ust. 3 stosuje si´ tak˝e do ˝ywych mi´-
czaków i skorupiaków z gatunków wra˝liwych na cho-
roby podlegajàce obowiàzkowi zwalczania, tymczaso-
wo umieszczanych w wodach naturalnych lub zak∏a-
dach wysy∏kowych, zak∏adach oczyszczania lub in-
nych zak∏adach prowadzàcych podobnà dzia∏alnoÊç.

Art. 37. Dzikie zwierz´ta wodne z gatunków wra˝-
liwych na choroby podlegajàce obowiàzkowi zwalcza-
nia, z∏owione w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej, strefie lub enklawie, które nie sà uznane za wol-
ne od danych chorób zakaênych tych zwierzàt,
umieszcza si´ na rynku w gospodarstwie lub obszarze
hodowli mi´czaków znajdujàcych si´ na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w strefie
lub enklawie, uznanych za wolne od danych chorób
zakaênych tych zwierzàt, je˝eli zosta∏y poddane kwa-

rantannie, pod nadzorem urz´dowego lekarza wetery-
narii, przez okres wystarczajàcy do zminimalizowania
ryzyka przeniesienia danej choroby do poziomu zapo-
biegajàcego jej przeniesieniu.

Art. 38. 1. Do stref lub enklaw:

1) uznanych za wolne od danej choroby zakaênej
zwierzàt lub obj´tych programem okreÊlonym
w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3, mogà byç wprowadza-
ne zwierz´ta akwakultury przeznaczone do chowu,
hodowli lub odnowy populacji pochodzàce wy-
∏àcznie ze stref lub enklaw uznanych za wolne od
danej choroby zakaênej zwierzàt;

2) o statusie nieokreÊlonym mogà byç wprowadzane
zwierz´ta akwakultury przeznaczone do chowu,
hodowli lub odnowy populacji pochodzàce ze
stref lub enklaw o statusie nieokreÊlonym, uzna-
nych za wolne od danej choroby zakaênej zwierzàt
lub obj´tych programem okreÊlonym w art. 57
ust. 1 pkt 3;

3) ska˝onych mogà byç wprowadzane zwierz´ta
akwakultury przeznaczone do chowu, hodowli lub
odnowy populacji pochodzàce ze stref lub enklaw
ska˝onych, o statusie nieokreÊlonym, uznanych za
wolne od danej choroby zakaênej zwierzàt lub ob-
j´tych programem okreÊlonym w art. 57 ust. 1
pkt 1 lub 3.

2. Ze stref lub enklaw:

1) uznanych za wolne od danej choroby zakaênej
zwierzàt, zwierz´ta akwakultury przeznaczone do
chowu, hodowli lub odnowy populacji mogà byç
wysy∏ane do stref lub enklaw ska˝onych, o statu-
sie nieokreÊlonym, uznanych za wolne od danej
choroby zakaênej zwierzàt lub obj´tych progra-
mem okreÊlonym w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3;

2) o statusie nieokreÊlonym lub obj´tych progra-
mem okreÊlonym w art. 57 ust. 1 pkt 3, zwierz´ta
akwakultury przeznaczone do chowu, hodowli lub
odnowy populacji mogà byç wysy∏ane do stref lub
enklaw o statusie nieokreÊlonym lub ska˝onych;

3) ska˝onych lub obj´tych programem okreÊlonym
w art. 57 ust. 1 pkt 1, zwierz´ta akwakultury prze-
znaczone do chowu, hodowli lub odnowy popula-
cji mogà byç wysy∏ane wy∏àcznie do stref lub en-
klaw ska˝onych.

3. Zwierz´ta akwakultury:

1) okreÊlone w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3,

2) okreÊlone w ust. 2 pkt 1, wysy∏ane do stref lub en-
klaw uznanych za wolne od danych chorób zakaê-
nych zwierzàt lub obj´tych programem okreÊlo-
nym w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3,

3) umieszczane na rynku w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, strefie lub enklawie, uznanych
za wolne od danych chorób zakaênych tych zwie-
rzàt lub obj´tych programem okreÊlonym w art. 57
ust. 1 pkt 1 lub 3, w celu dalszego przetwarzania

— zaopatruje si´ w Êwiadectwo zdrowia wystawione
przez urz´dowego lekarza weterynarii.
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4. Âwiadectwo zdrowia zwierzàt, o których mowa
w ust. 3 pkt 3, do∏àcza si´ wy∏àcznie do przesy∏ki ryb
˝ywych lub niewypatroszonych oraz mi´czaków i sko-
rupiaków, je˝eli nie sà wysy∏ane jako produkty nie-
przetworzone lub przetworzone.

5. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje w∏aÊci-
wemu organowi paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej miejsca przeznaczenia zwierzàt akwakultury,
za pomocà elektronicznego systemu wymiany infor-
macji, informacje o przemieszczaniu mi´dzy paƒstwa-
mi cz∏onkowskimi Unii Europejskiej:

1) zwierzàt akwakultury — w przypadku gdy jest wy-
magane Êwiadectwo zdrowia;

2) ˝ywych zwierzàt akwakultury przeznaczonych do
chowu, hodowli lub odnowy populacji — w przy-
padku gdy nie jest wymagane Êwiadectwo zdro-
wia.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w przy-
padku podejrzenia lub stwierdzenia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, strefie lub enklawie uznanych
za wolne od danej choroby zakaênej zwierzàt narusze-
nia wymagaƒ niezb´dnych do utrzymania tego statu-
su, zakazuje, w drodze rozporzàdzenia, przemieszcza-
nia zwierzàt akwakultury z gatunków wra˝liwych na
choroby, dla których mogà byç opracowane programy
okreÊlone w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 3 oraz ich wektorów
do innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
stref lub enklaw o wy˝szym statusie zdrowotnym
w odniesieniu do danej choroby, dla której mogà byç
opracowane programy okreÊlone w art. 57 ust. 1 pkt 1
lub 3, majàc na uwadze ochron´ zdrowia publicznego
i ochron´ zdrowia zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç wzory Êwiadectw
zdrowia zwierzàt akwakultury, o których mowa
w ust. 3, majàc na wzgl´dzie zapewnienie ujednolice-
nia wzoru tych Êwiadectw z wzorami obowiàzujàcymi
w pozosta∏ych paƒstwach cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej.

Art. 39. Zwierz´ta akwakultury umieszczane na
rynku transportuje si´ w warunkach umo˝liwiajàcych
zachowanie przez nie stanu zdrowia oraz pozwalajà-
cych na zachowanie statusu zdrowotnego miejsca ich
przeznaczenia lub tranzytu.

Art. 40. 1. Dopuszcza si´ umieszczanie na rynku
w celach naukowych zwierzàt akwakultury oraz pro-
duktów z nich pozyskanych, niespe∏niajàcych wyma-
gaƒ okreÊlonych w art. 31—39, je˝eli na to umieszcze-
nie zosta∏o wydane pozwolenie G∏ównego Lekarza
Weterynarii.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia sk∏ada si´ nie
póêniej ni˝ na 14 dni przed dniem zamierzonego
umieszczenia na rynku.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu umieszczajàce-
go na rynku zwierz´ta lub produkty;

2) okreÊlenie gatunku, rodzaju i liczby umieszcza-
nych na rynku zwierzàt lub produktów;

3) miejsce pochodzenia i przeznaczenia zwierzàt lub
produktów;

4) termin zamierzonego umieszczenia na rynku zwie-
rzàt lub produktów.

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia do∏àcza
si´ kopi´ dowodu uiszczenia op∏aty za rozpatrzenie
tego wniosku, w wysokoÊci okreÊlonej w przepisach
o Inspekcji Weterynaryjnej.

5. W pozwoleniu okreÊla si´ szczegó∏owe wyma-
gania zdrowotne majàce zastosowanie do zwierzàt
b´dàcych przedmiotem przesy∏ki.

6. Je˝eli zwierz´ta, o których mowa w ust. 1, sà
przemieszczane do innych paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje
informacj´ o tym przemieszczaniu w∏aÊciwym orga-
nom paƒstw cz∏onkowskich tranzytu i przeznaczenia.

Art. 40a. 1. Przepisy art. 31—40 stosuje si´ do
ozdobnych zwierzàt wodnych umieszczanych na ryn-
ku, z wy∏àczeniem ozdobnych zwierzàt wodnych
utrzymywanych w akwariach komercyjnych, sklepach
zoologicznych, sklepach ogrodniczych, stawach ogro-
dowych lub hurtowniach, je˝eli obiekty te:

1) nie majà bezpoÊredniego kontaktu z wodami natu-
ralnymi lub

2) sà wyposa˝one w system oczyszczania Êcieków
ograniczajàcy do dopuszczalnego poziomu ryzyko
przeniesienia chorób zakaênych tych zwierzàt do
wód naturalnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wyma-
gania weterynaryjne, jakie powinny spe∏niaç ozdobne
zwierz´ta wodne umieszczane na rynku, majàc na
wzgl´dzie aktualnà sytuacj´ epizootycznà, status epizo-
otyczny paƒstwa, strefy lub enklawy oraz przepisy Unii
Europejskiej obowiàzujàce w tym zakresie.

Rozdzia∏ 8

Zasady zwalczania chorób zakaênych zwierzàt

Art. 41. 1.72) Obowiàzkowi zwalczania podlegajà
choroby zakaêne zwierzàt:

1) wymienione w za∏àczniku nr 2;

2) obj´te programami, o których mowa w art. 57
ust. 1 pkt 1 lub 4, na zasadach okreÊlonych w tych
programach.

2. Obowiàzkowi rejestracji podlegajà choroby za-
kaêne zwierzàt wymienione w za∏àczniku nr 3.

3.73) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:
———————
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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1) inne ni˝ wymienione w za∏àczniku nr 2 choroby za-
kaêne zwierzàt podlegajàce obowiàzkowi zwalcza-
nia na obszarze ca∏ego kraju lub jego cz´Êci,

2) inne ni˝ wymienione w za∏àczniku nr 3 choroby za-
kaêne zwierzàt podlegajàce obowiàzkowi rejestra-
cji na obszarze ca∏ego kraju lub jego cz´Êci

— majàc na wzgl´dzie rozwój sytuacji epizootycznej
i epidemicznej, jak równie˝ ochron´ zdrowia publicz-
nego, w tym zdrowia zwierzàt, oraz mi´dzynarodo-
we wymagania sanitarno-weterynaryjne obowiàzu-
jàce w zakresie obrotu zwierz´tami i produktami.

Art. 42. 1. W przypadku podejrzenia wystàpienia
choroby zakaênej zwierzàt, a w szczególnoÊci poronie-
nia u byd∏a, Êwiƒ, owiec i kóz, objawów neurologicz-
nych u zwierzàt, znacznej liczby nag∏ych padni´ç,
zmian o charakterze krost, p´cherzy, nad˝erek lub wy-
broczyn na skórze i b∏onach Êluzowych zwierzàt kopyt-
nych oraz podwy˝szonej ÊmiertelnoÊci zwierzàt akwa-
kultury, posiadacz zwierz´cia jest obowiàzany do:74)

1) niezw∏ocznego zawiadomienia o tym organu
Inspekcji Weterynaryjnej albo najbli˝szego pod-
miotu Êwiadczàcego us∏ugi z zakresu medycyny
weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezyden-
ta miasta);

2) pozostawienia zwierzàt w miejscu ich przebywa-
nia i niewprowadzania tam innych zwierzàt;

3) uniemo˝liwienia osobom postronnym dost´pu do
pomieszczeƒ lub miejsc, w których znajdujà si´
zwierz´ta podejrzane o zaka˝enie lub chorob´, lub
zw∏oki zwierz´ce;

4) wstrzymania si´ od wywo˝enia, wynoszenia i zby-
wania produktów, w szczególnoÊci mi´sa, zw∏ok
zwierz´cych, Êrodków ˝ywienia zwierzàt14), wody,
Êció∏ki, nawozów naturalnych w rozumieniu prze-
pisów o nawozach i nawo˝eniu i innych przedmio-
tów znajdujàcych si´ w miejscu, w którym wystà-
pi∏a choroba;

5) udost´pnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej
zwierzàt i zw∏ok zwierz´cych do badaƒ i zabiegów
weterynaryjnych, a tak˝e udzielania pomocy przy
ich wykonywaniu;

6) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz
osobom dzia∏ajàcym w imieniu tych organów wy-
jaÊnieƒ i podawania informacji, które mogà mieç
znaczenie dla wykrycia choroby i êróde∏ zaka˝enia
lub zapobiegania jej szerzeniu.

1a.75) Posiadacz zwierzàt gospodarskich natych-
miast informuje powiatowego lekarza weterynarii
o ka˝dym przypadku padni´cia byd∏a, owiec lub kóz.

2. W przypadku powzi´cia informacji wskazujà-
cych na mo˝liwoÊç wystàpienia choroby zakaênej
zwierzàt przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie:

1) pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania lub ob-
rotu niejadalnymi produktami pochodzenia zwie-
rz´cego oraz dzia∏alnoÊç nadzorowanà w zakresie
okreÊlonym w art. 4 ust. 3,

2) produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o wymaganiach wetery-
naryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´cego

— przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

3.76) Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, re-
alizujà równie˝ osoby majàce kontakt ze zwierz´tami,
w szczególnoÊci przy wykonywaniu obowiàzków s∏u˝-
bowych lub zawodowych, z tym ˝e lekarz weterynarii
wezwany do zwierz´cia w przypadku podejrzenia wy-
stàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej obo-
wiàzkowi zwalczania informuje posiadacza zwierz´cia
o obowiàzkach okreÊlonych w ust. 1 i nadzoruje ich
wykonanie do czasu przybycia powiatowego lekarza
weterynarii lub osoby przez niego upowa˝nionej.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezw∏ocznie
informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej o otrzyma-
niu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi z zakresu medycyny
weterynaryjnej niezw∏ocznie informuje organ Inspek-
cji Weterynaryjnej, je˝eli na podstawie zawiadomie-
nia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podejrzewa wystà-
pienie choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej obo-
wiàzkowi zwalczania.

6. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub
ust. 2—5, podejmuje niezw∏ocznie czynnoÊci w celu
wykrycia lub wykluczenia choroby zakaênej zwierzàt
podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania, a w szczegól-
noÊci:

1)77) nakazuje posiadaczowi zwierzàt sporzàdzenie
i aktualizacj´ spisu wszystkich zwierzàt lub zw∏ok
zwierz´cych;

1a)78) ustala stan iloÊciowy produktów, w szczegól-
noÊci mi´sa, mleka oraz Êrodków ˝ywienia zwie-
rzàt14), Êció∏ki i nawozów naturalnych w rozumie-
niu przepisów o nawozach i nawo˝eniu i innych
przedmiotów znajdujàcych si´ w miejscu, w któ-
rym wystàpi∏a choroba, w zale˝noÊci od choroby
zakaênej zwierzàt;

2) przeprowadza dochodzenie epizootyczne;

3) przeprowadza badanie kliniczne zwierzàt;

4) pobiera i wysy∏a próbki do badaƒ laboratoryjnych.

7.79) Dochodzenie epizootyczne, o którym mowa
w ust. 6 pkt 2, obejmuje co najmniej ustalenie:

———————
74) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
75) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.

———————
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
77) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
78) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
79) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
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1) okresu, w którym choroba zakaêna zwierzàt mog∏a
rozwijaç si´ w gospodarstwie przed podejrzeniem
lub stwierdzeniem jej wystàpienia u zwierzàt z ga-
tunku wra˝liwego;

2) miejsca pochodzenia êród∏a choroby zakaênej
zwierzàt wraz z ustaleniem innych gospodarstw,
w których zwierz´ta z gatunku wra˝liwego mog∏y
zostaç zaka˝one;

3) dróg przemieszczania si´ ludzi, zwierzàt i przed-
miotów, które mog∏y byç przyczynà szerzenia si´
choroby zakaênej zwierzàt, do lub z gospodarstwa
— w okresie, o którym mowa w pkt 1.

8. Powiatowy lekarz weterynarii natychmiast infor-
muje wojewódzkiego lekarza weterynarii, w tym w for-
mie elektronicznej, o podejrzeniu lub wystàpieniu cho-
roby zakaênej zwierzàt wymienionej w pkt 1—15
za∏àcznika nr 2 oraz o czynnoÊciach podj´tych w celu
wykrycia lub wykluczenia tej choroby.

9. Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje na-
tychmiast G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii, w tym
w formie elektronicznej, informacje o podejrzeniu lub
wystàpieniu choroby zakaênej zwierzàt wymienionej
w pkt 1—15 za∏àcznika nr 2 oraz o czynnoÊciach pod-
j´tych w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby.

10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia cho-
roby zakaênej zwierzàt lub jej stwierdzenia powiatowy
lekarz weterynarii stosuje Êrodki przewidziane dla
zwalczania danej choroby.

11.80) Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze roz-
porzàdzenia — aktu prawa miejscowego, mo˝e na
czas okreÊlony wyznaczyç, wokó∏ gospodarstwa,
w którym przebywajà zwierz´ta i co do którego istnie-
je uzasadnione podejrzenie wystàpienia jednego lub
wi´cej przypadków choroby zakaênej zwierzàt, obszar,
na którym przez ten czas mo˝e stosowaç Êrodki prze-
widziane dla zwalczania danej choroby.

Art. 43. 1. Zakazuje si´ wykonywania szczepieƒ
przeciwko:

1) chorobom zakaênym zwierzàt wymienionym w za-
∏àczniku nr 4;

2) (uchylony).81)

1a.82) Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w przy-
padku chorób zakaênych zwierzàt wymienionych
w za∏àczniku nr 4 w pkt 25—31, dotyczy wy∏àcznie
stref lub enklaw uznanych za wolne od tych chorób
lub obj´tych programem okreÊlonym w art. 57 ust. 1
pkt 3.

2.83) Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do szczepionek podawanych w innym celu ni˝ wy-

tworzenie aktywnej odpornoÊci u zwierzàt z gatunków
wra˝liwych, szczególnie w celach badaƒ laboratoryj-
nych, naukowych lub badania szczepionek. Badania te
wykonuje si´ po uprzednim powiadomieniu G∏ówne-
go Lekarza Weterynarii.

3.84) Je˝eli przepisy Unii Europejskiej przewidujà
takà mo˝liwoÊç, dopuszcza si´ przy zwalczaniu cho-
rób zakaênych zwierzàt, po powiadomieniu Komisji
Europejskiej lub za jej zgodà, wykonywanie szczepieƒ
przeciwko chorobom zakaênym zwierzàt wymienio-
nym w za∏àczniku nr 4.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ wymienio-
ne w za∏àczniku nr 4 choroby zakaêne zwierzàt, prze-
ciwko którym nie wykonuje si´ szczepieƒ, majàc na
wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego i zdrowia
zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym zakresie przepisy
Unii Europejskiej.

Art. 43a.85) 1. Badania i inne czynnoÊci z ˝ywym
czynnikiem zakaênym, jego materia∏em genetycznym,
antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich
antygenów wykonywane w celach badawczym, dia-
gnostycznym lub wytwórczym mogà byç przeprowa-
dzane wy∏àcznie w zatwierdzonych pomieszczeniach,
obiektach lub laboratoriach, je˝eli przepisy Unii Euro-
pejskiej dotyczàce zwalczania chorób zakaênych zwie-
rzàt przewidujà obowiàzek takiego zatwierdzenia.

2. Warunkiem uzyskania zatwierdzenia pomiesz-
czeƒ, obiektów lub laboratoriów jest spe∏nienie przez
osoby wykonujàce badania i czynnoÊci okreÊlone
w ust. 1 oraz stosowane metody badawcze wymagaƒ
bezpieczeƒstwa biologicznego okreÊlonych w przepi-
sach Unii Europejskiej lub podr´cznikach badaƒ dia-
gnostycznych i szczepionek dla zwierzàt Mi´dzynaro-
dowego Biura Epizootycznego (OIE), dotyczàcych
prac z ˝ywymi czynnikami zakaênymi w laboratoriach
oraz pomieszczeniach ze zwierz´tami laboratoryjny-
mi.

3. Podmiot zamierzajàcy wykonywaç badania
i czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, sk∏ada do G∏ów-
nego Lekarza Weterynarii pisemny wniosek o zatwier-
dzenie, zawierajàcy:

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy;

2) okreÊlenie rodzaju i zakresu wykonywanych ba-
daƒ i czynnoÊci;

3) okreÊlenie lokalizacji pomieszczeƒ, obiektów lub
laboratoriów, w których majà byç wykonywane
badania i czynnoÊci.

4. Do wniosku do∏àcza si´ wydanà przez krajowe
laboratorium referencyjne w∏aÊciwe dla danego kie-
runku badaƒ pozytywnà opini´ o spe∏nianiu wyma-
gaƒ okreÊlonych w ust. 2.

———————
80) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.
81) Przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 5.
82) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
85) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
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5. G∏ówny Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji:

1) zatwierdza pomieszczenia, obiekty lub laboratoria
po stwierdzeniu spe∏niania wymagaƒ niezb´d-
nych do zatwierdzenia okreÊlonych w ust. 2;

2) cofa zatwierdzenie pomieszczeƒ, obiektów lub la-
boratoriów, je˝eli zostanie stwierdzone, ˝e prze-
sta∏y byç spe∏niane wymagania okreÊlone
w ust. 2.

6. G∏ówny Lekarz Weterynarii prowadzi i aktualizu-
je wykaz zatwierdzonych pomieszczeƒ, obiektów lub
laboratoriów.

7. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji
Europejskiej wykaz zatwierdzonych pomieszczeƒ,
obiektów lub laboratoriów oraz informuje Komisj´
Europejskà o ka˝dej zmianie dokonanej w tym wyka-
zie.

Art. 44. 1. W celu zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi zwalczania po-
wiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, mo˝e:

1) nakazaç odosobnienie, strze˝enie lub obserwacj´
zwierzàt chorych lub zaka˝onych albo podejrza-
nych o zaka˝enie lub o chorob´;

2) wyznaczyç okreÊlone miejsce jako ognisko choro-
by;

3) zakazaç wydawania Êwiadectw zdrowia, doku-
mentów handlowych lub przewozowych;

4) nakazaç zabicie lub ubój zwierzàt chorych lub za-
ka˝onych, podejrzanych o zaka˝enie lub o chorob´
albo zwierzàt z gatunków wra˝liwych na danà cho-
rob´ zakaênà zwierzàt;

5) nakazaç oczyszczenie i odka˝enie miejsc oraz
Êrodków transportu, a tak˝e odka˝enie, zniszcze-
nie lub usuni´cie w sposób wykluczajàcy niebez-
pieczeƒstwo szerzenia si´ choroby zakaênej zwie-
rzàt Êrodków ˝ywienia zwierzàt14), Êció∏ki, nawo-
zów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawo-
zach i nawo˝eniu, oraz przedmiotów, z którymi
mia∏y kontakt zwierz´ta chore, zaka˝one lub po-
dejrzane o zaka˝enie lub o chorob´;

6) zakazaç osobom, które by∏y lub mog∏y byç w kon-
takcie ze zwierz´tami chorymi, zaka˝onymi lub po-
dejrzanymi o zaka˝enie lub o chorob´, czasowego
opuszczania ogniska choroby;

7) nakazaç odka˝anie rzeczy osób, które mia∏y lub
mog∏y mieç kontakt ze zwierz´tami chorymi, zaka-
˝onymi lub podejrzanymi o zaka˝enie lub o choro-
b´;

8) zakazaç karmienia zwierzàt okreÊlonymi Êrodkami
˝ywienia zwierzàt14) lub pojenia z okreÊlonych
zbiorników i uj´ç wody;

9) zakazaç w ognisku choroby wprowadzania, prze-
prowadzania i wyprowadzania zwierzàt lub spro-
wadzania i wywo˝enia produktów, zw∏ok zwierz´-
cych i Êrodków ˝ywienia zwierzàt14);

10) nakazaç:

a) badanie kliniczne zwierzàt z pobraniem próbek
do badaƒ laboratoryjnych,

b) przeprowadzenie sekcji zw∏ok zwierz´cych z po-
braniem próbek do badaƒ laboratoryjnych,

c) wykonywanie okreÊlonych zabiegów na zwie-
rz´tach, w tym przeprowadzanie szczepieƒ;

11) zakazaç u˝ywania zwierzàt w celu rozmna˝ania;

12) okreÊlaç sposób post´powania ze zwierz´tami
chorymi, zaka˝onymi lub podejrzanymi o zaka˝e-
nie lub o chorob´, zw∏okami zwierz´cymi, produk-
tami oraz Êrodkami ˝ywienia zwierzàt14) zaka˝ony-
mi lub podejrzanymi o zaka˝enie;

12a)86) nakazaç podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie przetwarzania oraz wykorzystywania
ubocznych produktów zwierz´cych unieszkodli-
wienie zw∏ok zwierz´cych w zwiàzku ze zwalcza-
niem chorób zakaênych, produktów pozyskanych
od tych zwierzàt oraz przedmiotów, z którymi mia-
∏y kontakt zabite zwierz´ta;

13) nakazaç podmiotom zajmujàcym si´ ubojem zwie-
rzàt przeprowadzenie uboju z okreÊleniem jego
warunków;

14)87) nakazaç podmiotom zajmujàcym si´ transpor-
tem zwierzàt lub zw∏ok zwierz´cych ich transport
do wskazanych miejsc;

15)88) nakazaç podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji produktów ich przetworzenie
oraz, je˝eli jest to konieczne, zastosowanie do te-
go przetworzenia okreÊlonej technologii;

16)89) nakazaç podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie prowadzenia przedsi´biorstwa produk-
cyjnego sektora akwakultury podj´cie czynnoÊci
prowadzàcych do ograniczenia lub wyeliminowa-
nia czynnika chorobotwórczego;

17)90) okreÊliç stosowanie Êrodków innych ni˝ wymie-
nione w pkt 1—16, wynikajàcych ze stosowanych
bezpoÊrednio w systemie prawa polskiego przepi-
sów Unii Europejskiej dotyczàcych zwalczania
chorób zakaênych zwierzàt, zapewniajàcych bez-
pieczeƒstwo epizootyczne, w szczególnoÊci zapo-
bieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagro˝eƒ
dla zdrowia publicznego.

1a.91) W przypadku zagro˝enia wystàpienia choro-
by zakaênej zwierzàt powiatowy lekarz weterynarii
mo˝e, w drodze decyzji:
———————
86) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. a tiret pierwsze ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
88) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
89) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 20 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 5.

90) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

91) Dodany przez art. 34 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 31.
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1) nakazaç odosobnienie, strze˝enie lub obserwacj´
zwierzàt chorych lub zaka˝onych albo podejrza-
nych o zaka˝enie lub o chorob´;

2) zakazaç wydawania Êwiadectw zdrowia, doku-
mentów handlowych lub przewozowych;

3) nakazaç oczyszczenie i odka˝enie miejsc oraz
Êrodków transportu, a tak˝e odka˝enie, zniszcze-
nie lub usuni´cie w sposób wykluczajàcy niebez-
pieczeƒstwo szerzenia si´ choroby zakaênej zwie-
rzàt Êrodków ˝ywienia zwierzàt14), Êció∏ki, nawo-
zów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawo-
zach i nawo˝eniu, oraz przedmiotów, z którymi
mia∏y kontakt zwierz´ta chore, zaka˝one lub po-
dejrzane o zaka˝enie lub o chorob´;

4) nakazaç odka˝anie rzeczy osób, które mia∏y lub mo-
g∏y mieç kontakt ze zwierz´tami chorymi, zaka˝ony-
mi lub podejrzanymi o zaka˝enie lub o chorob´;

5) zakazaç karmienia zwierzàt okreÊlonymi Êrodkami
˝ywienia zwierzàt14) lub pojenia z okreÊlonych
zbiorników i uj´ç wody;

6) nakazaç:

a) badanie kliniczne zwierzàt z pobraniem próbek
do badaƒ laboratoryjnych,

b) przeprowadzenie sekcji zw∏ok zwierz´cych z po-
braniem próbek do badaƒ laboratoryjnych,

c) wykonywanie okreÊlonych zabiegów na zwie-
rz´tach, w tym przeprowadzanie szczepieƒ.

2.92) Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 1a, na-
daje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

3.93) Przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 1a pkt 2 nie sto-
suje si´ do wydawania Êwiadectw zdrowia dla zwie-
rzàt akwakultury.

Art. 45. 1. W przypadku zagro˝enia wystàpienia
lub wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajà-
cej obowiàzkowi zwalczania powiatowy lekarz wetery-
narii, w drodze rozporzàdzenia — aktu prawa miejsco-
wego, mo˝e:

1)94) okreÊliç obszar, na którym wyst´puje choroba
zakaêna zwierzàt lub zagro˝enie wystàpienia tej
choroby, w szczególnoÊci jako obszar zapowie-
trzony lub zagro˝ony, oraz sposób oznakowania
obszaru zapowietrzonego i zagro˝onego;

2) wprowadziç czasowe ograniczenia w przemiesz-
czaniu si´ osób lub pojazdów;

3) czasowo zakazaç organizowania:

a) widowisk, zgromadzeƒ, pochodów lub nakazaç
czasowe zawieszenie okreÊlonej dzia∏alnoÊci,

b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwie-
rzàt, polowaƒ i od∏owów zwierzàt ∏ownych;

4)95) ograniczyç przemieszczanie lub obrót albo zaka-
zaç przemieszczania lub obrotu zwierz´tami nie-
których gatunków, zw∏okami zwierz´cymi, produk-
tami, surowcami i produktami rolnymi oraz inny-
mi przedmiotami, które mogà spowodowaç sze-
rzenie si´ choroby zakaênej zwierzàt;

5) nakazaç zaopatrywanie zwierzàt lub produktów
w Êwiadectwa zdrowia wystawiane przez urz´do-
wego lekarza weterynarii;

6) nakazaç przeprowadzenie zabiegów na zwierz´-
tach, w tym szczepieƒ;

7) nakazaç oczyszczanie, odka˝anie, deratyzacj´ i de-
zynsekcj´ miejsc przebywania zwierzàt lub miejsc
przechowywania i przetwarzania zw∏ok zwierz´-
cych, produktów, Êrodków ˝ywienia zwierzàt14),
a tak˝e oczyszczanie i odka˝anie Êrodków trans-
portu;

8) nakazaç odstrza∏ sanitarny zwierzàt na okreÊlonym
obszarze;

9) nakazaç podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji produktów zastosowanie
okreÊlonej technologii;

10)96) nakazaç utrzymywanie zwierzàt, w tym ich kar-
mienie lub pojenie, w okreÊlony sposób;

11)97) okreÊliç stosowanie Êrodków innych ni˝ wymie-
nione w pkt 1—10, wynikajàcych ze stosowanych
bezpoÊrednio w systemie prawa polskiego przepi-
sów Unii Europejskiej dotyczàcych zwalczania
chorób zakaênych zwierzàt, zapewniajàcych bez-
pieczeƒstwo epizootyczne, w szczególnoÊci zapo-
bieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagro˝eƒ
dla zdrowia publicznego.

2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
dotyczyç obszaru tylko jednego powiatu.

3. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, wcho-
dzi w ˝ycie z dniem podania do wiadomoÊci publicz-
nej w sposób zwyczajowo przyj´ty na danym terenie.

4. Powiatowy lekarz weterynarii uchyla wydane
rozporzàdzenie niezw∏ocznie po ustaniu zagro˝enia
wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej
obowiàzkowi zwalczania lub jej likwidacji.

Art. 46. 1. W przypadku zagro˝enia wystàpienia
lub wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlega-
jàcej obowiàzkowi zwalczania i potrzeby zarzàdzenia
Êrodków, o których mowa w art. 45 ust. 1, na obsza-
rze przekraczajàcym obszar jednego powiatu w∏aÊci-
wy powiatowy lekarz weterynarii informuje o tym na-
tychmiast w∏aÊciwego wojewódzkiego lekarza wete-
rynarii.———————

92) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 8 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 31.

93) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
96) Dodany przez art. 34 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 31.
97) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie choroby zakaênej zwierzàt;

2) okreÊlenie obszaru zagro˝onego wystàpieniem
lub obszaru wyst´powania choroby zakaênej zwie-
rzàt;

3) uzasadnienie podj´cia Êrodków.

3. Wojewoda w przypadku, o którym mowa
w ust. 1, na wniosek wojewódzkiego lekarza wetery-
narii, w drodze rozporzàdzenia:

1)98) okreÊla obszar, na którym wyst´puje choroba
zakaêna zwierzàt lub zagro˝enie wystàpienia tej
choroby, w szczególnoÊci jako obszar zapowie-
trzony lub zagro˝ony, oraz sposób oznakowania
obszaru zapowietrzonego i zagro˝onego lub

2) wprowadza czasowe ograniczenia w przemiesz-
czaniu si´ osób lub pojazdów, lub

3) czasowo zakazuje organizowania:

a) widowisk, zgromadzeƒ, pochodów lub nakazu-
je czasowe zawieszenie okreÊlonej dzia∏alnoÊci,
lub

b) targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwie-
rzàt, polowaƒ i od∏owów zwierzàt ∏ownych, lub

4)99) ogranicza przemieszczanie lub obrót albo zaka-
zuje przemieszczania lub obrotu zwierz´tami nie-
których gatunków, zw∏okami zwierz´cymi, produk-
tami, surowcami i produktami rolnymi oraz inny-
mi przedmiotami, które mogà spowodowaç sze-
rzenie si´ choroby zakaênej zwierzàt, lub

5) nakazuje zaopatrywanie zwierzàt lub produktów
w Êwiadectwa zdrowia wystawiane przez urz´do-
wego lekarza weterynarii, lub

6) nakazuje przeprowadzenie zabiegów na zwierz´-
tach, w tym szczepieƒ, lub

7) nakazuje oczyszczanie, odka˝anie, deratyzacj´
i dezynsekcj´ miejsc przebywania zwierzàt lub
miejsc przechowywania i przetwarzania zw∏ok
zwierz´cych, produktów, Êrodków ˝ywienia zwie-
rzàt14), a tak˝e oczyszczanie i odka˝anie Êrodków
transportu, lub

8) nakazuje odstrza∏ sanitarny zwierzàt na okreÊlo-
nym obszarze, lub

8a)100) nakazuje utrzymywanie zwierzàt, w tym ich
karmienie lub pojenie, w okreÊlony sposób, lub

9) nakazuje podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji produktów zastosowanie
okreÊlonej technologii;

10)101) okreÊla stosowanie Êrodków innych ni˝ wymie-
nione w pkt 1—9, wynikajàcych ze stosowanych
bezpoÊrednio w systemie prawa polskiego przepi-
sów Unii Europejskiej dotyczàcych zwalczania
chorób zakaênych zwierzàt, zapewniajàcych bez-
pieczeƒstwo epizootyczne, w szczególnoÊci zapo-
bieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagro˝eƒ
dla zdrowia publicznego.

4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 3, wcho-
dzi w ˝ycie z dniem podania do wiadomoÊci publicz-
nej w sposób zwyczajowo przyj´ty na danym terenie.

5. Wojewoda uchyla wydane rozporzàdzenie na
wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Art. 46a.102) 1. Sposób zapobiegania niektórym
przenoÊnym gàbczastym encefalopatiom, ich kontro-
l´ i zwalczanie okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia
22 maja 2001 r. ustanawiajàcego zasady dotyczàce za-
pobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenoÊ-
nych gàbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147
z 31.05.2001, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z póên.
zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 999/2001”.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w przy-
padku gdy przepisy Unii Europejskiej, o których mo-
wa w ust. 1, upowa˝niajà paƒstwo cz∏onkowskie Unii
Europejskiej do wprowadzenia odr´bnych regulacji
prawnych, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
wymagania, jakie powinny byç spe∏nione przy zapo-
bieganiu niektórym przenoÊnym gàbczastym encefa-
lopatiom, ich kontroli i zwalczaniu, inne ni˝ okreÊlone
w przepisach wymienionych w ust. 1, majàc na wzgl´-
dzie osiàgni´cie celów okreÊlonych w przepisach Unii
Europejskiej dotyczàcych zapobiegania, kontroli
i zwalczania niektórych przenoÊnych gàbczastych en-
cefalopatii.

Art. 46b.102) 1. Prowadzenie szkolenia osób, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1 rozporzàdzenia nr 999/2001,
wymaga uzyskania upowa˝nienia wojewódzkiego le-
karza weterynarii.

2. Wojewódzki lekarz weterynarii udziela, w dro-
dze decyzji, upowa˝nienia, je˝eli podmiot zamierzajà-
cy prowadziç szkolenie przedstawi jego program, wa-
runki i sposób jego przeprowadzenia, a tak˝e list´
osób majàcych przygotowanie zapewniajàce prawi-
d∏owe przeprowadzenie tego szkolenia.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy zakres tematów, jaki powinien zawie-
raç program szkolenia, o którym mowa w ust. 2,

2) szczegó∏owe warunki i sposób przeprowadzania
szkolenia, o którym mowa w ust. 1,———————

98) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.

100) Dodany przez art. 34 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 31.

———————
101) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
102) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
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3) wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego ukoƒczenie
szkolenia, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób
przechowywania dokumentacji w tym zakresie

— majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego,
w tym zapewnienie przestrzegania zasad bezpie-
czeƒstwa przy post´powaniu z materia∏em szczegól-
nego ryzyka, a tak˝e przepisy Unii Europejskiej wy-
dane w tym zakresie.

Art. 47. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w przypadku wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt
lub bezpoÊredniego zagro˝enia jej wystàpienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci,
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zarzàdziç Êrodki
okreÊlone w art. 46 ust. 3, wprowadziç podzia∏ kraju
na strefy obj´te ograniczeniami i wolne od choroby,
a ponadto mo˝e nakazaç przeprowadzenie powszech-
nych badaƒ, leczenia i innych zabiegów na zwierz´-
tach z gatunków wra˝liwych, majàc na wzgl´dzie za-
pobie˝enie niekontrolowanemu szerzeniu si´ choro-
by zakaênej zwierzàt.

1a.103) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w przypadku wystàpienia nowo rozpoznanej powa˝-
nej choroby zakaênej zwierzàt akwakultury o znanej
lub nieznanej etiologii, która mo˝e rozprzestrzeniaç
si´ w obr´bie populacji tych zwierzàt lub mi´dzy tymi
populacjami, albo rozpoznania choroby zwierzàt
akwakultury podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania
u gatunku zwierzàt akwakultury dotychczas uznawa-
nego za niewra˝liwy, mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
zarzàdziç Êrodki okreÊlone w art. 46 ust. 3, majàc na
wzgl´dzie zapobie˝enie niekontrolowanemu szerze-
niu si´ choroby zakaênej tych zwierzàt.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób i wa-
runki wprowadzania czasowych zakazów opuszczania
ogniska choroby oraz czasowych ograniczeƒ w ruchu
osobowym lub pojazdów, majàc na wzgl´dzie zapo-
bie˝enie niekontrolowanemu szerzeniu si´ chorób za-
kaênych zwierzàt oraz zminimalizowanie ucià˝liwoÊci
wprowadzonych ograniczeƒ.

Art. 48. 1.104) Je˝eli okreÊlony obszar zapowietrzo-
ny lub zagro˝ony lub inny obszar ustanowiony
w zwiàzku ze zwalczaniem chorób zakaênych zwierzàt
wykracza poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, wo-
jewódzki lekarz weterynarii informuje o tym G∏ówne-
go Lekarza Weterynarii, który informacj´ t´ przekazu-
je w∏aÊciwym organom paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej lub paƒstw trzecich w celu podj´cia
wspó∏pracy przy zwalczaniu choroby zakaênej zwie-
rzàt, ze wzgl´du na wystàpienie której obszar ten zo-
sta∏ ustanowiony.

2. W przypadku podejrzenia wystàpienia lub wy-
stàpienia choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej
obowiàzkowi zwalczania w paƒstwie trzecim graniczà-
cym z Rzeczàpospolità Polskà i mo˝liwoÊci jej przenie-

sienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w∏aÊci-
wy miejscowo organ Inspekcji Weterynaryjnej lub
wojewoda, po uzgodnieniu z G∏ównym Lekarzem We-
terynarii, podejmuje dzia∏ania, w tym wydaje decyzje
lub rozporzàdzenia — akty prawa miejscowego, prze-
widziane odpowiednio w art. 44, 45 i 46 ust. 3.

3.105) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e,
w przypadku wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, w drodze rozporzàdzenia, zakazaç wprowadza-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwierzàt,
produktów lub przedmiotów, które mogà przenosiç t´
chorob´, z ca∏ego terytorium tego paƒstwa lub jego
cz´Êci, majàc na uwadze ochron´ zdrowia publiczne-
go i zdrowia zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym zakre-
sie przepisy Unii Europejskiej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa o wpro-
wadzonym zakazie niezw∏ocznie informuje inne paƒ-
stwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej oraz Komisj´ Eu-
ropejskà, podajàc uzasadnienie jego wprowadzenia.

5.106) Zakaz obowiàzuje do czasu wydania przez
Komisj´ Europejskà decyzji w sprawie zakazu handlu
zwierz´tami lub produktami, które mogà przenosiç t´
chorob´.

6.107) Je˝eli G∏ówny Lekarz Weterynarii ustali, ˝e
w okresie mi´dzy prawdopodobnym wprowadze-
niem czynnika zakaênego wywo∏ujàcego chorob´ za-
kaênà zwierzàt do gospodarstwa a zastosowaniem
ograniczeƒ, nakazów lub zakazów, o których mowa
w art. 44—47, dosz∏o do przemieszczenia zwierzàt lub
produktów z obszarów obj´tych tymi ograniczeniami,
nakazami lub zakazami, informuje o tym paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej i Komisj´ Europejskà.

Art. 48a.108) 1. Je˝eli stosowane bezpoÊrednio
w systemie prawa polskiego przepisy Unii Europej-
skiej dotyczàce zwalczania chorób zakaênych zwierzàt
lub zapobiegania tym chorobom przewidujà obowià-
zek lub uprawnienie do wykonania okreÊlonych czyn-
noÊci lub zadaƒ przez paƒstwo cz∏onkowskie Unii Eu-
ropejskiej, w∏aÊciwà w∏adz´, urz´dowego lekarza we-
terynarii albo w∏aÊciwy organ, to te czynnoÊci i zada-
nia wykonuje powiatowy lekarz weterynarii, chyba ˝e
obowiàzujàce przepisy ustanawiajà w∏aÊciwoÊç inne-
go organu Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Je˝eli wykonanie czynnoÊci lub zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, wymaga rozstrzygni´cia o prawach
lub obowiàzkach indywidualnych adresatów przepi-
sów stosowanych bezpoÊrednio w systemie prawa
polskiego okreÊlonych w ust. 1, powiatowy lekarz we-
terynarii wydaje w takich sprawach decyzje.

———————
103) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.
104) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
105) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
106) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
107) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.
108) Dodany przez art. 34 pkt 11 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 31; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w przy-
padku gdy z przepisów Unii Europejskiej dotyczàcych
zwalczania chorób zakaênych zwierzàt lub zapobiega-
nia tym chorobom wynika obowiàzek wykonania przez
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, w∏aÊciwà
w∏adz´, urz´dowego lekarza weterynarii albo w∏aÊci-
wy organ okreÊlonych zadaƒ lub czynnoÊci, w tym
wydawania nakazów, zakazów lub ograniczeƒ innych
ni˝ okreÊlone w art. 44 ust. 1 pkt 1—16 i ust. 1a, art. 45
ust. 1 pkt 1—10, art. 46 ust. 3 pkt 1—9 oraz art. 47
ust. 1, w drodze rozporzàdzenia:

1) wydaje nakazy, zakazy lub ograniczenia wynikajà-
ce z przepisów Unii Europejskiej lub

2) okreÊla rodzaje zadaƒ lub czynnoÊci okreÊlonych
w przepisach Unii Europejskiej, wykonywanych
przez organy Inspekcji Weterynaryjnej lub urz´do-
wego lekarza weterynarii, lub sposób ich wykony-
wania

— majàc na wzgl´dzie realizacj´ celów okreÊlonych
w przepisach Unii Europejskiej dotyczàcych zwalcza-
nia chorób zakaênych zwierzàt lub zapobiegania tym
chorobom, w tym zapewnienie bezpieczeƒstwa epi-
zootycznego, a zw∏aszcza zapobieganie, ogranicza-
nie lub eliminowanie zagro˝eƒ dla zdrowia publicz-
nego, wynikajàcych z zagro˝enia lub wyst´powania
choroby zakaênej zwierzàt.

Art. 49. 1.109) Za byd∏o, Êwinie, owce, kozy, konie,
kury, kaczki, g´si, indyki, perlice, przepiórki, kuropa-
twy, ba˝anty, strusie (Struthio camelus), jeleniowate
utrzymywane w warunkach fermowych (jeleƒ szla-
chetny — Cervus elaphus, jeleƒ sika — Cervus nippon
i daniel — Dama dama), rodziny pszczele (pszczo∏a
miodna — Apis mellifera) oraz ryby s∏odkowodne za-
bite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji
Weterynaryjnej albo za takie zwierz´ta pad∏e w wyni-
ku zastosowania zabiegów nakazanych przez te orga-
ny przy zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt podle-
gajàcych obowiàzkowi zwalczania przys∏uguje od-
szkodowanie ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.

2. Odszkodowanie przys∏uguje w wysokoÊci war-
toÊci rynkowej zwierz´cia.

3.110) WartoÊç rynkowà zwierz´cia okreÊla si´ na
podstawie Êredniej z 3 kwot oszacowania przyj´tych
przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczo-
znawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowa-
dzonej przez niego listy rzeczoznawców.

4. W przypadku zwierz´cia poddanego ubojowi,
którego mi´so jest zdatne do spo˝ycia przez ludzi, od-
szkodowanie pomniejsza si´ o kwoty uzyskane ze
sprzeda˝y mi´sa i ubocznych produktów zwierz´cych
pozyskanych od tego zwierz´cia.

5.111) Odszkodowanie ze Êrodków bud˝etu paƒ-
stwa przys∏uguje równie˝ za zniszczone z nakazu or-
ganu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu cho-

rób zakaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi
zwalczania produkty pochodzenia zwierz´cego w ro-
zumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwie-
rz´cego, jaja wyl´gowe, pasze oraz sprz´t, które nie
mogà byç poddane odka˝aniu.

6.111) Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 5,
przys∏uguje w wysokoÊci wartoÊci rynkowej zniszczo-
nych produktów pochodzenia zwierz´cego w rozu-
mieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierz´-
cego, jaj wyl´gowych, pasz oraz sprz´tu, okreÊlonej
na podstawie Êredniej z 3 kwot oszacowania przyj´-
tych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz
2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza
z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców.

7. Odszkodowania, o których mowa w ust. 1 i 5,
nie przys∏ugujà:

1) je˝eli posiadacz zwierz´cia nie zastosowa∏ si´ do
obowiàzków okreÊlonych w przepisach o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt lub obowiàzków
okreÊlonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 lub w art. 43
ust. 1, lub obowiàzków na∏o˝onych na podstawie
art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3 oraz art. 47
ust. 1;

2) je˝eli posiadacz wprowadzi∏ do swojego gospo-
darstwa zwierz´:

a) o którym wiedzia∏, ˝e jest chore, zaka˝one lub
podejrzane o zaka˝enie lub chorob´,

b) nieoznakowane lub bez paszportu zwierz´cia,
je˝eli sà one wymagane przepisami o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt,

c) z naruszeniem przepisów obowiàzujàcych w tym
zakresie;

3)112) za zwierz´ta, o których mowa w ust. 1, oraz
produkty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o produktach pochodzenia zwierz´ce-
go, jaja wyl´gowe, pasze i sprz´t, o których mowa
w ust. 5:

a) stanowiàce w∏asnoÊç podmiotów prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç w zakresie:

— okreÊlonym w art. 1 pkt 1 lit. a—c lub art. 4
ust. 3,

— obrotu produktami pochodzenia zwierz´ce-
go, jajami wyl´gowymi lub paszami,

— uboju zwierzàt lub produkcji mi´sa w rozu-
mieniu przepisów o produktach pochodzenia
zwierz´cego,

b) przywiezione lub umieszczone na rynku z naru-
szeniem przepisów obowiàzujàcych w tym za-
kresie.

8. Decyzja w sprawie odszkodowania wydana
przez powiatowego lekarza weterynarii jest ostatecz-
na. Posiadacz zwierz´cia niezadowolony z tej decyzji
mo˝e, w terminie miesiàca od dnia jej dor´czenia,
wnieÊç powództwo do sàdu rejonowego.

———————
109) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
110) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
111) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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9. Osobom, którym nie przys∏uguje odszkodowa-
nie, a które przyczyni∏y si´ do szybkiej likwidacji cho-
roby zakaênej, wojewódzki lekarz weterynarii, na
wniosek powiatowego lekarza weterynarii, mo˝e
przyznaç nagrod´ ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.

10. Wyp∏acone odszkodowania, o których mowa
w ust. 1, nie podlegajà zaj´ciu na pokrycie nale˝noÊci
publicznych, je˝eli zostanà wykorzystane na odtwo-
rzenie wczeÊniej posiadanego stanu zwierzàt.

11. Podmiotowi, który poniós∏ koszty zwiàzane
z zabiciem lub ubojem zwierzàt, transportowaniem
zwierzàt lub zw∏ok zwierz´cych albo unieszkodliwie-
niem zw∏ok zwierz´cych, wykonujàc nakazy, o których
mowa w ust. 1 i 5, przys∏uguje ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa zwrot faktycznie poniesionych wydatków.

12.113) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powo∏uje
i odwo∏uje rzeczoznawców, o których mowa w ust. 3
i 6, oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza
weterynarii.

13.113) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) tryb powo∏ywania i odwo∏ywania rzeczoznawców,

2) wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygoto-
wania zawodowego,

3) sposób ustalania wysokoÊci wynagrodzenia przy-
s∏ugujàcego rzeczoznawcom i jego wyp∏aty,

4) szczegó∏owy tryb i sposób szacowania zwierzàt
oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Wete-
rynaryjnej produktów pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o produktach pochodze-
nia zwierz´cego, jaj wyl´gowych, pasz oraz sprz´-
tu, w tym sposób dokumentowania przeprowa-
dzonych czynnoÊci

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie rzetelnego sza-
cowania.

Art. 50. 1. Posiadaczowi zwierz´cia, który dope∏ni∏
obowiàzku zg∏oszenia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1,
przys∏uguje ze Êrodków bud˝etu paƒstwa zapomoga
za zwierz´, które pad∏o, zanim organ Inspekcji Wetery-
naryjnej otrzyma∏ informacj´ o zg∏oszeniu, je˝eli
stwierdzi∏, ˝e zwierz´ pad∏o z powodu zachorowania
na chorob´ zakaênà zwierzàt podlegajàcà obowiàzko-
wi zwalczania.

2. WysokoÊç zapomogi stanowi 2/3 wartoÊci ryn-
kowej zwierz´cia okreÊlonej zgodnie z art. 49.

3. Do ustalania zapomogi, w tym do szacowania
zwierzàt, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 49.

Art. 51.114) 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej
prowadzà system zbierania, przechowywania, anali-

zowania, przetwarzania danych i przekazywania infor-
macji dotyczàcych wyst´powania chorób zakaênych
zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi zwalczania
i obowiàzkowi rejestracji, a tak˝e podlegajàcych obo-
wiàzkowi monitorowania chorób odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynników chorobotwórczych oraz zwià-
zanej z nimi opornoÊci na Êrodki przeciwdrobnoustro-
jowe.

2. Podmioty Êwiadczàce us∏ugi z zakresu medycy-
ny weterynaryjnej oraz zak∏ady higieny weterynaryjnej
i inne laboratoria w rozumieniu przepisów o Inspekcji
Weterynaryjnej przekazujà powiatowemu lekarzowi
weterynarii:

1) informacj´ o podejrzeniu wystàpienia choroby za-
kaênej zwierzàt podlegajàcej notyfikacji w Unii Eu-
ropejskiej — niezw∏ocznie po powzi´ciu takiego
podejrzenia;

2) comiesi´czne informacje o:

a) chorobach zakaênych zwierzàt podlegajàcych
obowiàzkowi rejestracji,

b) chorobach odzwierz´cych i odzwierz´cych
czynnikach chorobotwórczych podlegajàcych
obowiàzkowi monitorowania,

c) wynikach monitorowania opornoÊci na Êrodki
przeciwdrobnoustrojowe.

3. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi ksi´gi
zawierajàce informacje o:

1) chorobach zakaênych zwierzàt podlegajàcych:

a) notyfikacji w Unii Europejskiej,

b) obowiàzkowi zwalczania,

c) obowiàzkowi rejestracji;

2) chorobach odzwierz´cych i odzwierz´cych czynni-
kach chorobotwórczych podlegajàcych obowiàz-
kowi monitorowania;

3) wynikach monitorowania opornoÊci na Êrodki
przeciwdrobnoustrojowe.

4. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje woje-
wódzkiemu lekarzowi weterynarii:

1) informacj´ o powzi´ciu podejrzenia lub o stwier-
dzeniu choroby zakaênej zwierzàt podlegajàcej:

a) obowiàzkowi zwalczania lub

b) notyfikacji w Unii Europejskiej

— niezw∏ocznie po powzi´ciu tego podejrzenia lub
stwierdzeniu choroby;

2) informacj´ o:

a) wygaszaniu ogniska chorób, o których mowa
w pkt 1,

b) wygaszeniu ogniska chorób, o których mowa
w pkt 1 lit. b — niezw∏ocznie po jego dokona-
niu;

———————
113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
114) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
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3) comiesi´cznà informacj´ o:

a) chorobach zakaênych zwierzàt podlegajàcych
obowiàzkowi rejestracji,

b) chorobach odzwierz´cych i odzwierz´cych
czynnikach chorobotwórczych podlegajàcych
obowiàzkowi monitorowania,

c) wynikach monitorowania opornoÊci na Êrodki
przeciwdrobnoustrojowe.

5. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje nie-
zw∏ocznie:

1) sàsiednim powiatowym lekarzom weterynarii in-
formacje o:

a) podejrzeniu lub stwierdzeniu wystàpienia:

— choroby wymienionej w pkt 1—15 za∏àcznika
nr 2,

— choroby odzwierz´cej lub odzwierz´cego
czynnika chorobotwórczego podlegajàcych
obowiàzkowi monitorowania,

b) wystàpieniu choroby zakaênej zwierzàt podle-
gajàcej notyfikacji w Unii Europejskiej,

c) wygaszaniu ogniska chorób, o których mowa
w lit. a i b;

2) paƒstwowemu powiatowemu inspektorowi sani-
tarnemu informacj´ o wystàpieniu choroby od-
zwierz´cej lub odzwierz´cego czynnika chorobo-
twórczego podlegajàcych obowiàzkowi monitoro-
wania.

6. Wojewódzcy lekarze weterynarii przekazujà in-
formacje, o których mowa w ust. 4, G∏ównemu Leka-
rzowi Weterynarii, który:

1) przechowuje, analizuje i opracowuje otrzymane
informacje;

2) informuje, wykonujàc postanowienia umów mi´-
dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà, w∏aÊciwe organizacje mi´dzynarodo-
we o wyst´powaniu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej chorób zakaênych zwierzàt podlegajà-
cych obowiàzkowi zwalczania;

3) powiadamia Komisj´ Europejskà, inne paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej, a w przypadku
chorób zakaênych zwierzàt akwakultury tak˝e Kon-
federacj´ Szwajcarskà i paƒstwa cz∏onkowskie Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, o:115)

a)116) chorobach zakaênych zwierzàt podlegajà-
cych notyfikacji w Unii Europejskiej oraz o wyga-
szeniu ognisk tych chorób, w tym niezw∏ocznie
o nowo rozpoznanej powa˝nej chorobie zakaê-
nej zwierzàt akwakultury o znanej lub nieznanej
etiologii, która mo˝e rozprzestrzeniaç si´ w obr´-

bie populacji tych zwierzàt lub mi´dzy tymi po-
pulacjami, albo o rozpoznaniu choroby zwierzàt
akwakultury podlegajàcej obowiàzkowi zwalcza-
nia u gatunku zwierzàt akwakultury dotychczas
uznawanego za niewra˝liwy, stanowiàc zagro˝e-
nie dla innego ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,

b) wynikach monitorowania chorób odzwierz´-
cych i odzwierz´cych czynników chorobotwór-
czych,

c) wynikach monitorowania opornoÊci na Êrodki
przeciwdrobnoustrojowe.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych
notyfikacji w Unii Europejskiej,

2) zakres, sposób i terminy przekazywania przez po-
wiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii,
a tak˝e podmioty, o których mowa w ust. 2, infor-
macji o chorobach wymienionych w wykazie,
o którym mowa w pkt 1,

3) zakres, sposób i terminy dokonywania przez
G∏ównego Lekarza Weterynarii powiadomienia,
o którym mowa w ust. 6 pkt 3 lit. a

— majàc na wzgl´dzie potrzeb´ ujednolicenia sposo-
bu powiadamiania o wyst´powaniu tych chorób
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres, sposób i terminy przekazywania przez po-
wiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynarii,
a tak˝e podmioty, o których mowa w ust. 2, infor-
macji o:

a) wyst´powaniu chorób zakaênych zwierzàt pod-
legajàcych obowiàzkowi zwalczania,

b) wyst´powaniu chorób zakaênych zwierzàt pod-
legajàcych obowiàzkowi rejestracji,

c) wynikach monitorowania chorób odzwierz´-
cych i odzwierz´cych czynników chorobotwór-
czych oraz zwiàzanej z nimi opornoÊci na Êrod-
ki przeciwdrobnoustrojowe,

2) wzory ksiàg, o których mowa w ust. 3,

3) zakres, sposób i terminy dokonywania przez
G∏ównego Lekarza Weterynarii powiadomienia,
o którym mowa w ust. 6 pkt 3 lit. b i c

— majàc na wzgl´dzie zapewnienie sprawnego funk-
cjonowania systemu przechowywania i przekazywa-
nia informacji oraz powiadamiania Komisji Europej-
skiej.

Art. 52.117) 1. Obowiàzkowi monitorowania podle-
gajà choroby odzwierz´ce oraz odzwierz´ce czynniki
chorobotwórcze, których wykaz jest okreÊlony w za-
∏àczniku nr 5.

———————
115) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym

przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 5.

116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

———————
117) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝ wy-
mienione w za∏àczniku nr 5 choroby odzwierz´ce i od-
zwierz´ce czynniki chorobotwórcze podlegajàce obo-
wiàzkowi monitorowania, majàc na uwadze tendencje
epizootyczne i epidemiczne wÊród zwierzàt i ludzi,
obecnoÊç odzwierz´cych czynników chorobotwór-
czych w Êrodkach ˝ywienia zwierzàt14) lub ˝ywnoÊci
oraz obowiàzujàce w tym zakresie przepisy Unii Euro-
pejskiej.

3. Obowiàzek monitorowania obejmuje zbieranie,
przechowywanie, analizowanie i rozpowszechnianie
danych dotyczàcych chorób odzwierz´cych i odzwie-
rz´cych czynników chorobotwórczych oraz zwiàzanej
z nimi opornoÊci na Êrodki przeciwdrobnoustrojowe.

4. W zakresie realizacji obowiàzku monitorowania:

1) G∏ówny Lekarz Weterynarii i G∏ówny Inspektor Sa-
nitarny zapewniajà:

a) ˝e wyniki monitorowania sà zbierane, przecho-
wywane, analizowane oraz niezw∏ocznie udo-
st´pniane do publicznej wiadomoÊci,

b) ˝e monitorowanie obejmuje wszystkie etapy
produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego,

c) sta∏à wspó∏prac´ polegajàcà na wymianie infor-
macji i szczegó∏owych danych dotyczàcych wy-
st´powania chorób odzwierz´cych i odzwierz´-
cych czynników chorobotwórczych oraz zwiàza-
nej z nimi opornoÊci na Êrodki przeciwdrobno-
ustrojowe;

2) G∏ówny Inspektor Sanitarny prowadzi badania
epidemiologiczne ognisk chorób odzwierz´cych
przenoszonych przez ˝ywnoÊç;

3) G∏ówny Lekarz Weterynarii wspó∏pracuje z Komi-
sjà Europejskà.

5. Za ognisko, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, uwa-
˝a si´ wystàpienie:

1) w okreÊlonych warunkach co najmniej 2 przypad-
ków zachorowaƒ ludzi na chorob´ odzwierz´cà
przenoszonà przez ˝ywnoÊç lub zaka˝eƒ ludzi
czynnikiem chorobotwórczym wywo∏ujàcym t´
chorob´ lub

2) sytuacji, w której obserwowana liczba przypad-
ków zachorowaƒ na t´ chorob´ przekracza liczb´
spodziewanà i zachorowania te sà powiàzane
z jednym êród∏em pokarmu lub istnieje prawdopo-
dobieƒstwo takiego powiàzania.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa informu-
je Komisj´ Europejskà o organie w∏aÊciwym do
wspó∏pracy z Komisjà Europejskà w zakresie obo-
wiàzku monitorowania.

Art. 52a.118) 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii w poro-
zumieniu z G∏ównym Inspektorem Sanitarnym mo˝e
opracowaç projekt programu monitorowania lub sko-

ordynowanego programu monitorowania obejmujà-
cego jednà lub wiele chorób odzwierz´cych lub od-
zwierz´cych czynników chorobotwórczych podlegajà-
cych obowiàzkowi monitorowania.

2. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia w szczególnoÊci:

1) w przypadku programu monitorowania:

a) okreÊlenie populacji (gatunków) zwierzàt lub
etapów produkcji produktów pochodzenia
zwierz´cego,

b) charakter i rodzaj danych, które majà byç zebra-
ne w ramach programu monitorowania,

c) definicje przypadków,

d) rodzaje próbek oraz zasady ich pobierania
i przekazywania do badaƒ,

e) metody prowadzenia badaƒ laboratoryjnych,

f) zakres, sposób i terminy przekazywania infor-
macji pomi´dzy organami Inspekcji Weteryna-
ryjnej oraz Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) w przypadku skoordynowanego programu moni-
torowania:

a) cel programu,

b) okres obowiàzywania programu,

c) obszar geograficzny lub region obj´ty progra-
mem,

d) choroby odzwierz´ce i odzwierz´ce czynniki
chorobotwórcze obj´te monitorowaniem,

e) rodzaje próbek i wymagania, jakie powinny
spe∏niaç te próbki,

f) minimalnà liczb´ pobieranych próbek,

g) metody prowadzenia badaƒ laboratoryjnych,

h) organy w∏aÊciwe do realizacji programu i ich
zadania,

i) êród∏a finansowania realizacji programu,

j) szacunkowe koszty realizacji programu i spo-
sób ich pokrycia,

k) sposób i termin przedstawienia sprawozdania
z realizacji programu.

3. G∏ówny Lekarz Weterynarii i G∏ówny Inspektor
Sanitarny po ustanowieniu przez Komisj´ Europejskà
programu monitorowania lub skoordynowanego pro-
gramu monitorowania zapewniajà jego realizacj´.

4. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji
Europejskiej informacje o wynikach realizacji progra-
mu, o którym mowa w ust. 3.

Art. 52b.118) 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii w poro-
zumieniu z G∏ównym Inspektorem Sanitarnym pro-
wadzi monitorowanie opornoÊci odzwierz´cych czyn-
ników chorobotwórczych na Êrodki przeciwdrobno-
ustrojowe oraz wydaje instrukcj´ tego monitorowania
obejmujàcà nast´pujàce dane:

1) gatunki zwierzàt obj´te monitorowaniem;

———————
118) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6.
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2) rodzaje bakterii lub ich szczepy obj´te monitoro-
waniem;

3) strategi´ pobierania próbek stosowanà w ramach
monitorowania;

4) Êrodki przeciwdrobnoustrojowe obj´te monitoro-
waniem;

5) metodologi´ laboratoryjnà stosowanà do:

a) wykrywania opornoÊci odzwierz´cych czynni-
ków chorobotwórczych na Êrodki przeciwdrob-
noustrojowe,

b) identyfikacji izolatów drobnoustrojów;

6) metody stosowane do zbierania danych.

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii przekazuje Komisji
Europejskiej informacje dotyczàce reprezentatywnej
liczby izolatów, w szczególnoÊci Salmonella spp.,
Campylobacter jejuni i Campylobacter coli pochodzà-
cych od byd∏a, Êwiƒ i drobiu oraz produktów pocho-
dzenia zwierz´cego, wytworzonych z tych gatunków
zwierzàt, a tak˝e dane zawarte w instrukcji, o której
mowa w ust. 1.

Art. 52c.118) 1. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
w zakresie produkcji:

1) produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumie-
niu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwierz´cego oraz
pasz w rozumieniu przepisów o Êrodkach ˝ywienia
zwierzàt119) przekazujà próbki do badaƒ laborato-
ryjnych w kierunku chorób odzwierz´cych i od-
zwierz´cych czynników chorobotwórczych podle-
gajàcych obowiàzkowi monitorowania oraz prze-
chowujà wyniki tych badaƒ przez 2 lata;

2) produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumie-
niu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwierz´cego przecho-
wujà, w celu udost´pnienia do badaƒ laboratoryj-
nych, produkty pochodzenia zwierz´cego lub
próbki tych produktów, które mog∏y wywo∏aç lub
które podejrzewa si´, ˝e wywo∏a∏y choroby od-
zwierz´ce przenoszone przez ˝ywnoÊç.

2. Laboratoria wykonujàce badania w kierunku
chorób odzwierz´cych i odzwierz´cych czynników
chorobotwórczych podlegajàcych obowiàzkowi moni-
torowania przechowujà izolaty odzwierz´cych czynni-
ków chorobotwórczych i przekazujà je zak∏adom
higieny weterynaryjnej, o których mowa w art. 23
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspek-
cji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842
oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 195, poz. 1201).

3.120) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje pró-

bek i cz´stotliwoÊç ich przekazywania do badaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz terminy przekazywania izo-
latów odzwierz´cych czynników chorobotwórczych
zak∏adom, o których mowa w ust. 2, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie reprezentatywnoÊci wyników prze-
prowadzanych badaƒ oraz prawid∏owà realizacj´ mo-
nitorowania chorób odzwierz´cych i odzwierz´cych
czynników chorobotwórczych.

Art. 53. 1. Posiadacz zwierzàt gospodarskich jest
obowiàzany do prowadzenia ewidencji leczenia zwie-
rzàt.

2.121) Lekarze weterynarii sà obowiàzani do pro-
wadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej z wy-
konywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych
oraz stosowanych produktów leczniczych i pasz lecz-
niczych.

3. Lekarz weterynarii leczàcy zwierz´ta dokonuje
wpisów w ewidencji leczenia zwierzàt.

4.122) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po za-
si´gni´ciu opinii Krajowej Rady Lekarsko-Weteryna-
ryjnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i spo-
sób prowadzenia ewidencji leczenia zwierzàt i doku-
mentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz wzory tej ewi-
dencji i dokumentacji, majàc na wzgl´dzie obowiàzu-
jàce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej, a tak-
˝e mo˝liwoÊç ustalenia przebiegu leczenia zwierz´cia
i zastosowanych u zwierz´cia produktów leczniczych.

Art. 54. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, woje-
wódzki lekarz weterynarii i G∏ówny Lekarz Weteryna-
rii, w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, przygotowujà i ak-
tualizujà plany gotowoÊci zwalczania poszczególnych
chorób zakaênych zwierzàt.

2. Plany gotowoÊci zawierajà w szczególnoÊci:

1) wykaz aktów prawnych dotyczàcych zwalczania
choroby zakaênej zwierzàt;

2) opis choroby zakaênej zwierzàt;

3) okreÊlenie sposobu i êróde∏ finansowania zwalcza-
nia choroby zakaênej zwierzàt;

4) okreÊlenie struktury i organizacji zespo∏ów kryzy-
sowych powiatowego lekarza weterynarii, woje-
wódzkiego lekarza weterynarii i G∏ównego Leka-
rza Weterynarii;

5) okreÊlenie zadaƒ dotyczàcych zwalczania choroby
zakaênej zwierzàt oraz organów, jednostek organi-
zacyjnych i innych podmiotów odpowiedzialnych
za realizacj´ tych zadaƒ;

6) plany szkoleƒ pracowników Inspekcji Weteryna-
ryjnej oraz innych jednostek i podmiotów, o któ-
rych mowa w pkt 5;

7) opis sposobu i zakresu opracowania oraz przeka-
zywania informacji.———————

119) Obecnie: przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o pa-
szach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r. Nr 144,
poz. 899), stosownie do art. 62 pkt 2 tej ustawy, która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 26 sierpnia 2006 r.

120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
121) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 14.
122) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
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3. Organy administracji rzàdowej i jednostek
samorzàdu terytorialnego, podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç w zakresie pozyskiwania, wytwarzania,
przetwarzania lub obrotu niejadalnymi produktami
pochodzenia zwierz´cego, ubocznymi produktami
zwierz´cymi, produkcji produktów pochodzenia zwie-
rz´cego w rozumieniu przepisów o wymaganiach we-
terynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´ce-
go oraz podmioty dysponujàce Êrodkami materia∏o-
wymi i technicznymi, których udzia∏ jest niezb´dny
przy zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, wspó∏pra-
cujà z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opra-
cowaniu i realizacji planów gotowoÊci.

4.123) Realizacja zadaƒ wynikajàcych z planów go-
towoÊci przez podmioty wymienione w ust. 3 jest 
finansowana ze Êrodków bud˝etu paƒstwa przezna-
czonych na zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt.

5. Dzia∏ania w zakresie sporzàdzania, aktualizacji
i realizacji planów gotowoÊci powiatowy lekarz wete-
rynarii, wojewódzki lekarz weterynarii i G∏ówny Le-
karz Weterynarii wykonujà odpowiednio przy pomocy
powiatowego, wojewódzkiego i krajowego zespo∏u
kryzysowego.

6. W sk∏ad zespo∏ów kryzysowych wchodzà pra-
cownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz przedstawicie-
le organów administracji rzàdowej, jednostek samo-
rzàdu terytorialnego i podmiotów, których udzia∏ jest
niezb´dny w zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt.

7. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 6, sà
wyznaczani przez organy administracji rzàdowej i jed-
nostek samorzàdu terytorialnego oraz podmioty, któ-
rych udzia∏ jest niezb´dny w zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, na wniosek odpowiednio powiatowe-
go lekarza weterynarii, wojewódzkiego lekarza wete-
rynarii lub G∏ównego Lekarza Weterynarii.

8. Obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjno-prawnà
i technicznà zespo∏ów, o których mowa w ust. 6, za-
pewnia odpowiednio powiatowy lekarz weterynarii,
wojewódzki lekarz weterynarii i G∏ówny Lekarz Wete-
rynarii.

9.124) G∏ówny Lekarz Weterynarii przedstawia do
zatwierdzenia Komisji Europejskiej krajowe plany go-
towoÊci zwalczania chorób zakaênych zwierzàt oraz
niezw∏ocznie informuje Komisj´ Europejskà o zmia-
nach dokonanych w zatwierdzonych planach.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw admini-
stracji publicznej oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres i warunki wspó∏pracy organów administra-
cji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego
oraz podmiotów, o których mowa w ust. 6, w tworze-
niu planów gotowoÊci i realizacji dzia∏aƒ wynikajà-
cych z tych planów oraz ich udzia∏u w zespo∏ach kry-
zysowych, majàc na wzgl´dzie zapewnienie skutecz-
nego zwalczania chorób zakaênych zwierzàt.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz chorób zakaênych zwierzàt, dla których spo-
rzàdza si´ plany gotowoÊci,

2) (uchylony)125)

— kierujàc si´ potrzebà szybkiego i skutecznego li-
kwidowania ognisk chorób zakaênych zwierzàt oraz
stopniem zaraêliwoÊci poszczególnych chorób zakaê-
nych zwierzàt.

Art. 55. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii wspó∏pracu-
je z ekspertami Komisji Europejskiej przy przeprowa-
dzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kontro-
li koniecznych dla zapewnienia jednolitego stosowa-
nia przepisów Unii Europejskiej dotyczàcych zwalcza-
nia poszczególnych chorób zakaênych zwierzàt.

2. Kontrole przeprowadza si´, wizytujàc gospodar-
stwa, w celu sprawdzenia, czy organy Inspekcji Wete-
rynaryjnej nadzorujà przestrzeganie przepisów Unii
Europejskiej dotyczàcych zwalczania poszczególnych
chorób zakaênych zwierzàt.

3. G∏ówny Lekarz Weterynarii udziela ekspertom
Komisji Europejskiej merytorycznej pomocy w wyko-
nywaniu obowiàzków zwiàzanych z kontrolami.

Art. 56. 1. Psy powy˝ej 3 miesiàca ˝ycia na obsza-
rze ca∏ego kraju oraz lisy wolno ˝yjàce na obszarach
okreÊlonych przez ministra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa podlegajà obowiàzkowemu ochronnemu szcze-
pieniu przeciwko wÊciekliênie.

2.126) Posiadacze psów sà obowiàzani zaszczepiç
psy przeciwko wÊciekliênie w terminie 30 dni od dnia
ukoƒczenia przez psa 3 miesiàca ˝ycia, a nast´pnie nie
rzadziej ni˝ co 12 miesi´cy od dnia ostatniego szcze-
pienia.

3.126) Szczepieƒ psów przeciwko wÊciekliênie do-
konujà lekarze weterynarii Êwiadczàcy us∏ugi wetery-
naryjne w ramach dzia∏alnoÊci zak∏adu leczniczego
dla zwierzàt.

4.126) Psy poddane szczepieniu podlegajà wpisowi
do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii,
o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szcze-
pienia posiadaczowi psa wydaje si´ zaÊwiadczenie
lub dokonuje si´ wpisu w paszporcie, o którym mowa
w art. 24e ust. 2.

4a.127) Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 4,
dotyczàce szczepieƒ przeprowadzonych w danym
miesiàcu sà przekazywane powiatowemu lekarzowi
weterynarii w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce po∏o-
˝enia zak∏adu leczniczego dla zwierzàt, do 15 dnia na-
st´pnego miesiàca.

———————
123) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
124) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.

———————
125) Przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 6.
126) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
127) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.
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4b.127) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, maksymalnà wyso-
koÊç wynagrodzenia lekarzy weterynarii, o których
mowa w ust. 3, za dokonanie szczepienia psa, majàc
na uwadze zapewnienie mo˝liwoÊci dokonywania
szczepieƒ psów przeciwko wÊciekliênie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz uwzgl´dniajàc koszty
ich dokonania.

5. Szczepienia lisów wolno ˝yjàcych przeciwko
wÊciekliênie przeprowadza wojewódzki lekarz wetery-
narii.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, majàc na
wzgl´dzie zmniejszenie ryzyka wystàpienia niektórych
chorób zakaênych zwierzàt na okreÊlonej cz´Êci tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) okreÊli:

a) szczegó∏owe warunki i sposób przeprowadza-
nia ochronnych szczepieƒ lisów wolno ˝yjàcych
przeciwko wÊciekliênie, a w szczególnoÊci ob-
szary, na których przeprowadza si´ szczepienia,
rodzaj szczepionki i sposób jej podania,

b) wzór i szczegó∏owy sposób prowadzenia reje-
stru oraz wzór zaÊwiadczenia, o których mowa
w ust. 4;

2) mo˝e wprowadziç obowiàzek ochronnego szcze-
pienia kotów przeciwko wÊciekliênie.

7. W przypadku wprowadzenia obowiàzku, o któ-
rym mowa w ust. 6 pkt 2, przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 56a. (uchylony).128)

Art. 57. 1.129) G∏ówny Lekarz Weterynarii opraco-
wuje:

1) programy zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,
w tym chorób odzwierz´cych,

2) programy majàce na celu wykrycie wyst´powania
zaka˝eƒ czynnikami wywo∏ujàcymi choroby zakaê-
ne zwierzàt lub poszerzenie wiedzy o ryzyku wy-
stàpienia takich chorób,

3) programy nadzoru nad chorobami zakaênymi
zwierzàt akwakultury majàcego na celu osiàgni´-
cie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
stref´ lub enklaw´ statusu wolnego od danej cho-
roby zakaênej,

4) krajowe programy zwalczania chorób odzwierz´-
cych i odzwierz´cych czynników chorobotwór-
czych wymienionych w rozporzàdzeniu (WE)
nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania
salmonelli i innych okreÊlonych odzwierz´cych
czynników chorobotwórczych przenoszonych

przez ˝ywnoÊç (Dz. Urz. UE L 325 z 12.12.2003,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 328), zwanym dalej
„rozporzàdzeniem nr 2160/2003”, w za∏àczniku I

— kierujàc si´ sytuacjà epizootycznà i epidemicznà
kraju oraz obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisa-
mi Unii Europejskiej.

2. Programy, o których mowa w ust. 1, zawierajà
w szczególnoÊci:130)

1) opis sytuacji epizootycznej w zakresie danej cho-
roby;

2) analiz´ szacunkowych kosztów oraz przewidywa-
nych korzyÊci wynikajàcych z wprowadzenia pro-
gramu;

3) prawdopodobny czas trwania programu oraz
okreÊlenie celu, który ma zostaç osiàgni´ty do
dnia jego zakoƒczenia;

4) okreÊlenie obszaru, na którym b´dzie obowiàzy-
wa∏ program;

5) okreÊlenie statusu epizootycznego gospodarstw
oraz obszarów obj´tych programem, a tak˝e ce-
lów, które majà zostaç osiàgni´te z uwagi na ka˝-
dy status, warunki obowiàzujàce w odniesieniu do
przemieszczania zwierzàt pomi´dzy gospodar-
stwami oraz obszarami o ró˝nym statusie epizo-
otycznym, oraz okreÊlenie skutków utraty statusu
epizootycznego;

6) opis dzia∏aƒ, które b´dà stosowane w przypadku
wystàpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby
zakaênej zwierzàt.

3. Rada Ministrów mo˝e wprowadziç, w drodze roz-
porzàdzenia, program, o którym mowa w ust. 2, na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci, ma-
jàc na wzgl´dzie wymagania weterynaryjne dla handlu
zwierz´tami i produktami pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryj-
nych dla produktów pochodzenia zwierz´cego.

4. Realizacja programu, o którym mowa w ust. 3,
jest finansowana ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.

5.131) W przypadku programu, o którym mowa
w ust. 1, wspó∏finansowanego ze Êrodków pochodzà-
cych z Unii Europejskiej oprócz wymagaƒ, o których
mowa w ust. 2, program powinien spe∏niaç wymaga-
nia okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej.

6. Rada Ministrów przyjmuje program, o którym
mowa w ust. 5, w drodze uchwa∏y, a nast´pnie G∏ów-
ny Lekarz Weterynarii wyst´puje z wnioskiem do Ko-
misji Europejskiej o jego zatwierdzenie.

6a.132) G∏ówny Lekarz Weterynarii, w wyniku
uzgodnieƒ z Komisjà Europejskà, dokonuje zmian
w programie, o którym mowa w ust. 5.

———————
128) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6; uchylony przez art. 34 pkt 12 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 31.

129) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

———————
130) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 1

pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
131) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
132) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
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7. Rada Ministrów wprowadza program, o którym
mowa w ust. 5, w drodze rozporzàdzenia, na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci, po jego
zatwierdzeniu przez Komisj´ Europejskà, majàc na
wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicznego, popraw´ sy-
tuacji epizootycznej kraju oraz obowiàzujàce w tym
zakresie przepisy Unii Europejskiej.

8.133) G∏ówny Lekarz Weterynarii nadzoruje reali-
zacj´ programów, o których mowa w ust. 1, a w przy-
padku programu wspó∏finansowanego ze Êrodków
pochodzàcych z Unii Europejskiej informuje Komisj´
Europejskà o post´pach w jego realizacji zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami Unii Europejskiej.

9. (uchylony).134)

Art. 57a. (uchylony).135)

Art. 57b.136) 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii jest or-
ganem w∏aÊciwym do:

1) zatwierdzania programów kontroli okreÊlonych
w art. 7 rozporzàdzenia nr 2160/2003 oraz do prze-
chowywania wyników realizacji tych programów;

2) wyst´powania z wnioskiem okreÊlonym w art. 8
rozporzàdzenia nr 2160/2003;

3) wyst´powania o przyznanie okresu przejÊciowego
w przypadkach okreÊlonych w art. 9 ust. 2 i art. 10
ust. 5 rozporzàdzenia nr 2160/2003.

2. G∏ówny Lekarz Weterynarii wydaje decyzj´ o za-
twierdzeniu programów okreÊlonych w art. 7 rozpo-
rzàdzenia nr 2160/2003.

Art. 57c.137) Je˝eli program, o którym mowa
w art. 57, przewiduje odszkodowanie za zwierz´ta za-
bite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji
Weterynaryjnej albo za zwierz´ta pad∏e w wyniku za-
stosowania zabiegów nakazanych przez te organy, to
do odszkodowania stosuje si´ przepisy art. 49.

Art. 58. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej w celu
oceny stanu epizootycznego oraz zapewnienia zdro-
wia publicznego i zdrowia zwierzàt na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci prowadzà bada-
nia kontrolne zaka˝eƒ zwierzàt.

2. (uchylony).138)

3.139) Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli rodzaj jednostek chorobowych, sposób
prowadzenia kontroli oraz zakres badaƒ, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒstwa sanitarne-
go kraju;

2) (uchylony).140)

Art. 59.141) Graniczny lekarz weterynarii, w przy-
padku zagro˝enia przeniesienia na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub innego paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej lub na terytorium paƒstwa trze-
ciego choroby zakaênej zwierzàt, w tym choroby od-
zwierz´cej, podlegajàcej obowiàzkowi zwalczania,
a tak˝e w przypadku jej podejrzenia lub stwierdzenia
w granicznym posterunku kontroli, stosuje Êrodki wy-
mienione w art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 44, powiadamia-
jàc o tym niezw∏ocznie w∏aÊciwego powiatowego
i wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Art. 60.142) G∏ówny Lekarz Weterynarii wyst´puje
do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uznanie teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub regionu po∏o˝one-
go na tym terytorium za urz´dowo wolne lub wolne
od danej choroby zakaênej zwierzàt, je˝eli sà spe∏nio-
ne wymagania w tym zakresie okreÊlone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h
lub w kodeksach zdrowia zwierzàt wydanych przez
Mi´dzynarodowe Biuro Epizootyczne (OIE).

Art. 60a.143) 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii sk∏ada
Komisji Europejskiej oÊwiadczenie o uznaniu strefy
lub enklawy po∏o˝onej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej za wolne od danej choroby zakaênej zwierzàt
akwakultury, je˝eli sà spe∏nione wymagania w tym za-
kresie okreÊlone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 61 ust. 1 pkt 1 lit. h.

2. Do oÊwiadczenia do∏àcza si´ dokumentacj´ po-
twierdzajàcà spe∏nienie wymagaƒ niezb´dnych do
uznania strefy lub enklawy za wolne od danej choro-
by zakaênej zwierzàt akwakultury.

3. Do uznania stref lub enklaw stanowiàcych po-
nad 75 % terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
obejmujàcych obszary zlewni, które sà wykorzystywa-
ne wspólnie z innymi paƒstwami cz∏onkowskimi Unii
Europejskiej lub paƒstwami trzecimi, za wolne od da-
nej choroby zakaênej zwierzàt, przepis art. 60 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 61.144) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnic-
twa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

———————
133) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
134) Przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 6.
135) Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6; uchylony przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 5.

136) Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

137) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

138) Przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 5.

———————
139) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
140) Przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 5.
141) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
142) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
143) Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.
144) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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1) szczegó∏owy sposób i tryb zwalczania chorób za-
kaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi
zwalczania lub zapobiegania tym chorobom,
a w szczególnoÊci:

a) sposób i tryb post´powania przy podejrzeniu
choroby,

b) sposób i tryb post´powania przy stwierdzeniu
choroby,

c) rodzaj próbek pobieranych do badaƒ diagno-
stycznych oraz sposób ich pobierania i wysy-
∏ania,

d) Êrodki, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1—16
i ust. 1a, art. 45 ust. 1 pkt 1—10 oraz art. 46 ust. 3
pkt 1—9, stosowane przy zwalczaniu chorób lub
zapobieganiu chorobom, w tym sposób i warun-
ki okreÊlenia ogniska choroby, obszaru zapo-
wietrzonego lub zagro˝onego lub innych obsza-
rów ustanawianych w zwiàzku ze zwalczaniem
chorób,

e) procedury czyszczenia, odka˝ania, dezynsekcji
oraz deratyzacji,

f) sposób i tryb post´powania przy wygaszaniu
ogniska choroby,

g) warunki i sposób ponownego umieszczania
zwierzàt w gospodarstwach,

h)145) wymagania niezb´dne do uznania teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, regionu, strefy
lub enklawy po∏o˝onych na tym terytorium za
urz´dowo wolne lub wolne od danej choroby
zakaênej zwierzàt oraz szczegó∏owy tryb tego
uznawania, a w przypadku zwierzàt akwakultury
tak˝e warunki i tryb zawieszania, cofni´cia oraz
ponownego uznania terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, strefy lub enklawy, w stosunku do
których zawieszono lub cofni´to uznanie,

i) sposób prowadzenia dokumentacji zwiàzanej ze
zwalczaniem choroby,

j) warunki i sposób wprowadzania szczepieƒ,
o których mowa w art. 43 ust. 3, w zale˝noÊci od
rodzaju choroby zakaênej zwierzàt

— majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publiczne-
go i zdrowia zwierzàt;

2) szczegó∏owy tryb i sposób zg∏aszania wniosku,
o którym mowa w art. 60, oraz dokumentacj´ do
niego do∏àczonà, majàc na wzgl´dzie obowiàzujà-
ce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej.

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e,
w przypadku koniecznoÊci wdro˝enia przepisów Unii
Europejskiej dotyczàcych zwalczania chorób zakaê-
nych zwierzàt, ustaliç inne znaczenie okreÊleƒ, o któ-
rych mowa w art. 2, majàc na wzgl´dzie prawid∏owe
wdro˝enie lub wykonanie przepisów Unii Europejskiej
dotyczàcych zwalczania chorób zakaênych zwierzàt
lub realizacj´ celów wyra˝onych w tych przepisach.

Art. 62.146) 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej,
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Farmaceu-
tycznej 147), Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu
Drogowego, Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych oraz jednostki samorzàdu teryto-
rialnego wspó∏pracujà przy zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, w tym chorób odzwierz´cych.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki, tryb i form´ wspó∏pracy, o której mowa
w ust. 1, majàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia publicz-
nego i zdrowia zwierzàt oraz obowiàzujàce w tym za-
kresie przepisy Unii Europejskiej.

Rozdzia∏ 9

Zasady stosowania substancji
o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym 

i beta-agonistycznym

Art. 63. Zabrania si´:

1) umieszczania na rynku, w celu podawania zwie-
rz´tom, substancji o dzia∏aniu tyreostatycznym
oraz stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli
i estrów;

2) umieszczania na rynku, w celu podawania zwie-
rz´tom, z których lub od których sà pozyskiwane
produkty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierz´cego, substancji
o dzia∏aniu beta-agonistycznym oraz oestradio-
lu 17β i jego pochodnych estropodobnych.

Art. 64. 1. Zabrania si´ podawania zwierz´tom
gospodarskim, zwierz´tom dzikim utrzymywanym
przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie oraz zwie-
rz´tom akwakultury:

1) substancji o dzia∏aniu tyreostatycznym;

2) stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów;

3) substancji o dzia∏aniu beta-agonistycznym;

4) oestradiolu 17β i jego pochodnych estropodob-
nych;

5) substancji o dzia∏aniu estrogennym innych ni˝
oestradiol 17β i jego pochodne estropodobne oraz
o dzia∏aniu androgennym lub gestagennym.

2. Zabrania si´:

1) utrzymywania w gospodarstwie zwierzàt akwakul-
tury, w których organizmie znajdujà si´ lub u któ-
rych wykryto substancje wymienione w ust. 1,
z wy∏àczeniem przypadków, gdy stwierdzono, ˝e
substancje te podawano zgodnie z art. 65, 67
lub 69;

———————
145) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.

———————
146) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
147) Obecnie: Paƒstwowa Inspekcja Farmaceutyczna, zgod-

nie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. 
— Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2002 r.
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2) umieszczania na rynku lub uboju zwierzàt gospo-
darskich lub zwierzàt dzikich utrzymywanych
przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie, w któ-
rych organizmach znajdujà si´ lub u których wy-
kryto substancje wymienione w ust. 1, z wy∏àcze-
niem przypadków, gdy stwierdzono, ˝e substancje
te podawano zgodnie z art. 65, 67 lub 69.

3. Zabrania si´ umieszczania na rynku przeznaczo-
nych do spo˝ycia przez ludzi zwierzàt akwakultury, któ-
rym by∏y podawane substancje wymienione w ust. 1,
oraz przetworzonych produktów pochodzàcych od tych
zwierzàt.

4. Zabrania si´ umieszczania na rynku i przetwa-
rzania mi´sa zwierzàt, o których mowa w ust. 2.

Art. 65. 1. Zakazy, o których mowa w art. 63 i 64,
nie dotyczà podawania w celach leczniczych:

1) testosteronu i progesteronu oraz ich pochodnych,
∏atwo uwalniajàcych w miejscu ich podawania
zwiàzki macierzyste w wyniku procesu hydrolizy,
zachodzàcego po ich wch∏oni´ciu, zidentyfikowa-
nym zwierz´tom gospodarskim i zwierz´tom dzi-
kim utrzymywanym przez cz∏owieka jak zwierz´ta
gospodarskie;

2) produktów leczniczych weterynaryjnych z zawar-
toÊcià:

a) trenbolonów alilu, podawanych doustnie, lub
substancji o dzia∏aniu beta-agonistycznym zi-
dentyfikowanym koniowatym lub zidentyfiko-
wanym zwierz´tom domowym, w rozumieniu
przepisów Unii Europejskiej w sprawie wymo-
gów dotyczàcych zdrowia zwierzàt, stosowa-
nych do przemieszczania zwierzàt domowych
o charakterze niehandlowym, je˝eli sà one sto-
sowane zgodnie ze wskazaniami producenta,

b) substancji majàcych dzia∏anie beta-agonistycz-
ne, w postaci zastrzyków, w celu przyspieszenia
porodu u krów.

2. Produkty lecznicze weterynaryjne, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, stosowane w celach leczniczych
powinny spe∏niaç wymagania dla dopuszczenia ich
do obrotu okreÊlone w przepisach Prawa farmaceu-
tycznego i mogà byç podawane wy∏àcznie przez leka-
rza weterynarii w postaci zastrzyku lub w postaci spi-
rali dopochwowych — w przypadku leczenia dysfunk-
cji hormonów p∏ciowych.

Art. 66. Zabrania si´ posiadaczom zwierzàt posia-
dania i przechowywania w gospodarstwie produktów
leczniczych weterynaryjnych zawierajàcych:

1) substancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym, które
mogà byç stosowane w celu przyspieszenia po-
rodu;

2) oestradiol 17β lub jego pochodne estropodobne.

Art. 67. Zabrania si´ podawania w postaci zastrzy-
ków substancji, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2
lit. b, zwierz´tom hodowlanym, w∏àcznie ze zwierz´ta-
mi reprodukcyjnymi, które nie b´dà dalej wykorzysty-
wane do celów rozp∏odowych.

Art. 68. 1. Zakazy, o których mowa w art. 63
i art. 64 ust. 1, nie dotyczà podawania, w ramach czyn-
noÊci zootechnicznych, zidentyfikowanym zwierz´tom
gospodarskim lub zwierz´tom dzikim utrzymywanym
przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie produk-
tów leczniczych weterynaryjnych o dzia∏aniu estro-
gennym innych ni˝ oestradiol 17β i jego pochodne es-
tropodobne oraz o dzia∏aniu androgennym lub gesta-
gennym.

2. Dopuszcza si´ poddawanie ryb, w pierwszych
3 miesiàcach ˝ycia, zabiegom majàcym na celu zmian´
p∏ci, przy zastosowaniu produktów leczniczych wetery-
naryjnych o dzia∏aniu androgennym, których umiesz-
czanie na rynku jest dopuszczone na podstawie przepi-
sów Prawa farmaceutycznego.

3. Zabrania si´ wykonywania czynnoÊci zootech-
nicznych na zwierz´tach przeznaczonych do chowu
lub hodowli, w∏àcznie ze zwierz´tami reprodukcyjny-
mi, które nie b´dà dalej wykorzystywane do celów
rozp∏odowych.

Art. 69. Zakaz, o którym mowa w art. 64 ust. 1, nie
dotyczy leczenia prowadzonego przez lekarza wetery-
narii, polegajàcego na podawaniu zidentyfikowanym
zwierz´tom gospodarskim lub zwierz´tom dzikim
utrzymywanym przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospo-
darskie produktów leczniczych weterynaryjnych za-
wierajàcych oestradiol 17β lub jego pochodne estro-
podobne w celu leczenia u byd∏a:

1) maceracji lub mumifikacji p∏odu;

2) ropomacicza (pyometritis).

Art. 70. Zabrania si´ podawania zwierz´tom gos-
podarskim lub zwierz´tom dzikim utrzymywanym
przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie:

1) substancji o dzia∏aniu hormonalnym:

a) dzia∏ajàcych jako osad,

b) o okresie karencji d∏u˝szym ni˝ 15 dni,

c) dla których nie istniejà odczynniki lub urzàdze-
nia, stosowane w technikach analitycznych,
umo˝liwiajàce wykrycie obecnoÊci pozosta∏oÊci
przekraczajàcych dopuszczalne poziomy;

2) produktów leczniczych weterynaryjnych zawiera-
jàcych substancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym
o okresie karencji d∏u˝szym ni˝ 28 dni.

Art. 71. 1. Zezwala si´, w celu handlu, na:

1) umieszczanie na rynku zwierzàt do hodowli oraz
zwierzàt reprodukcyjnych, które nie b´dà dalej
wykorzystywane do celów rozp∏odowych, je˝eli
w ostatnim czasie by∏y poddane czynnoÊciom
leczniczym, o których mowa w art. 65, 67 lub 69;

2) oznakowanie, zgodnie z przepisami o wymaga-
niach weterynaryjnych dla produktów pochodze-
nia zwierz´cego, mi´sa pochodzàcego ze zwierzàt,
o których mowa w pkt 1, je˝eli by∏y przestrzegane
okresy karencji okreÊlone w przepisach Prawa far-
maceutycznego, jako mi´sa przeznaczonego do
handlu.
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2. Handel koƒmi hodowlanymi, w∏àczajàc zareje-
strowane koniowate, którym w celach okreÊlonych
w art. 65 by∏y podawane produkty lecznicze weteryna-
ryjne, zawierajàce trembolony alilu lub substancje
o dzia∏aniu beta-agonistycznym, a w szczególnoÊci
koƒmi:

1) wyÊcigowymi,

2) bioràcymi udzia∏ w zawodach,

3) cyrkowymi,

4) przeznaczonymi do badaƒ lub na wystawy

— jest dopuszczalny przed up∏ywem okresu karencji,
je˝eli zosta∏y zachowane warunki podawania tych
produktów, a rodzaj i data leczenia zosta∏y zapisane
w dokumentach identyfikacyjnych, w które zaopa-
trzono zwierz´ta.

3. Nie umieszcza si´ na rynku mi´sa lub innych
produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego, pochodzàcych ze
zwierzàt lub od zwierzàt, którym by∏y podawane sub-
stancje o dzia∏aniu estrogennym, androgennym lub
gestagennym, je˝eli przed dokonaniem uboju zwie-
rz´cia nie by∏ przestrzegany okres karencji wymagany
dla wydalenia z jego organizmu produktów leczni-
czych weterynaryjnych.

Art. 72. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej prze-
prowadzajà kontrole w celu ustalenia:

1) posiadania lub przechowywania przez posiadaczy
zwierzàt substancji, o których mowa w art. 63 i 64;

2) stosowania niezgodnie z przepisami substancji
o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-
-agonistycznym lub produktów leczniczych wete-
rynaryjnych zawierajàcych takie substancje (niele-
galne leczenie zwierzàt);

3) nieprzestrzegania okresów karencji, o których mo-
wa w art. 70 pkt 1 lit. b i pkt 2;

4) nieprzestrzegania ograniczeƒ lub zakazów stoso-
wania substancji, o których mowa w art. 65, 67
lub 69.

2. Je˝eli w wyniku kontroli zostanie stwierdzony
przypadek, o którym mowa w ust. 1, zwierz´ta obej-
muje si´ dozorem urz´dowego lekarza weterynarii do
czasu zastosowania wobec osób odpowiedzialnych
Êrodków okreÊlonych w art. 79 ust. 2 pkt 1, ust. 3 oraz
w art. 80 i 82.

Art. 73. 1. Zabrania si´ przywozu:

1) zwierzàt gospodarskich, zwierzàt dzikich utrzymy-
wanych przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodar-
skie i zwierzàt akwakultury,

2) mi´sa i innych produktów pozyskanych ze zwie-
rzàt lub od zwierzàt, o których mowa w pkt 1

— z paƒstw trzecich, które dopuszczajà umieszczanie
na rynku, w celu podawania zwierz´tom stilbenów,
pochodnych stilbenów, ich soli i estrów lub substan-
cji o dzia∏aniu tyreostatycznym.

2. Zabrania si´ przywozu z paƒstw trzecich znajdu-
jàcych si´ na listach sporzàdzanych zgodnie z przepi-
sami Unii Europejskiej:

1) zwierzàt gospodarskich, zwierzàt dzikich utrzymy-
wanych przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodar-
skie oraz zwierzàt akwakultury, którym by∏y poda-
wane:

a) substancje o dzia∏aniu tyreostatycznym oraz
stilbeny, pochodne stilbenów, ich soli i estrów,

b) substancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym
oraz oestradiol 17β i jego pochodne estropo-
dobne, z wy∏àczeniem przypadków, gdy sub-
stancje te by∏y podawane w sposób okreÊlony
w art. 65—67, 69 lub 71, a okresy karencji prze-
widziane w umowach mi´dzynarodowych by∏y
przestrzegane;

2) mi´sa i innych produktów pochodzenia zwierz´ce-
go w rozumieniu przepisów o wymaganiach wete-
rynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierz´-
cego, pozyskanych z lub od zwierzàt, których przy-
wóz jest zakazany zgodnie z pkt 1.

Art. 74. Dopuszcza si´ przywóz z paƒstw trzecich
zwierzàt przeznaczonych do hodowli, zwierzàt repro-
dukcyjnych, które nie b´dà dalej wykorzystywane do
celów rozp∏odowych, lub mi´sa z nich pozyskanego,
je˝eli paƒstwa te zagwarantujà spe∏nienie wymagaƒ
co najmniej równowa˝nych do wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach art. 63—73.

Art. 75. 1. Zabrania si´ produkcji, marketingu oraz
umieszczania na rynku w celu stosowania u krów
mlecznych somatotropiny bydl´cej, a tak˝e jej poda-
wania krowom mlecznym.

2. Przedsi´biorca prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakre-
sie skupu lub produkcji substancji zawierajàcych so-
matotropin´ bydl´cà oraz przedsi´biorca umieszcza-
jàcy na rynku takie substancje prowadzà rejestr za-
wierajàcy w szczególnoÊci dane dotyczàce:

1) iloÊci wyprodukowanej, nabytej, zbytej lub u˝ytej
na cele inne ni˝ umieszczanie na rynku substancji;

2) dane osób (imi´ i nazwisko), którym te substancje
zosta∏y zbyte lub od których zosta∏y nabyte.

Art. 76. Zakaz, o którym mowa w art. 75, nie doty-
czy produkcji somatotropiny bydl´cej lub jej przywozu,
dokonywanych w celu jej wywozu do paƒstw trzecich.

Rozdzia∏ 10

Przepisy karne

Art. 77. Kto:

1) prowadzàc dzia∏alnoÊç nadzorowanà, nie spe∏nia
wymagaƒ weterynaryjnych przewidzianych dla
okreÊlonego rodzaju i zakresu tej dzia∏alnoÊci, po-
wodujàc przez to zagro˝enie epizootyczne lub epi-
demiczne lub niew∏aÊciwà jakoÊç zdrowotnà pro-
duktów, albo prowadzi takà dzia∏alnoÊç bez stwier-
dzenia spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych,
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2) dokonuje przywozu zwierzàt, niejadalnych pro-
duktów pochodzenia zwierz´cego lub ubocznych
produktów zwierz´cych wbrew zakazowi przywo-
zu lub bez zachowania, lub z naruszeniem wyma-
gaƒ weterynaryjnych obowiàzujàcych w tym za-
kresie,

2a)148) wbrew zakazowi przywozi produkty pocho-
dzenia zwierz´cego, o których mowa w przepisach
o produktach pochodzenia zwierz´cego,

3) dokonuje handlu lub umieszcza na rynku zwierz´-
ta, niejadalne produkty pochodzenia zwierz´cego
lub uboczne produkty zwierz´ce bez zachowania
lub z naruszeniem wymagaƒ weterynaryjnych
obowiàzujàcych w tym zakresie,

4) dokonuje przemieszczania koniowatych bez za-
chowania lub z naruszeniem wymagaƒ weteryna-
ryjnych obowiàzujàcych w tym zakresie,

5) umieszcza zwierz´ta w gospodarstwie lub trans-
portuje je bez zachowania lub z naruszeniem wy-
magaƒ weterynaryjnych obowiàzujàcych w tym
zakresie,

6)149) nie stosuje si´ do zakazu okreÊlonego w:

a) art. 7 rozporzàdzenia nr 999/2001,

b) art. 22 ust. 1 rozporzàdzenia (WE) nr 1774/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paê-
dziernika 2002 r. ustanawiajàcego przepisy sa-
nitarne dotyczàce produktów ubocznych po-
chodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych do
spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273
z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92,
z póên. zm.),

7)149) wykonuje badania i inne czynnoÊci z ˝ywym
czynnikiem zakaênym, jego materia∏em genetycz-
nym, antygenami lub szczepionkami wytwarzany-
mi z takich antygenów w celach badawczym, dia-
gnostycznym lub wytwórczym bez zatwierdzenia,
o którym mowa w art. 43a

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do roku.

Art. 78. Kto:

1) wbrew zakazowi prowadzi szczepienia przeciwko
chorobom zakaênym zwierzàt lub wykonuje takie
szczepienia,

2)150) nie stosuje si´ do nakazów, zakazów lub ogra-
niczeƒ wydanych w celu zwalczania choroby za-
kaênej zwierzàt lub zapobiegania takiej chorobie,
wymienionych w art. 44 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 9, pkt 10
lit. c, pkt 12—14 i 17, ust. 1a pkt 1, 2 i 6 lit. c, art. 45
ust. 1 pkt 2—6, 10 i 11 oraz art. 46 ust. 3 pkt 2—6,
8a i 10,

3)151) nie stosuje si´ do nakazu przeprowadzenia po-
wszechnych badaƒ, leczenia lub innych zabiegów
na zwierz´tach z gatunków wra˝liwych wydanego
na podstawie art. 47 ust. 1,

4)152) nie stosuje si´ do nakazów, zakazów lub ogra-
niczeƒ, wydanych na podstawie art. 48 ust. 3 lub
art. 48a ust. 3 pkt 1

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

Art. 79. 1. Kto:

1) umieszcza na rynku, w celu podawania zwierz´-
tom, substancje o dzia∏aniu tyreostatycznym oraz
stilbeny, pochodne stilbenów, ich sole i estry,

2) umieszcza na rynku, w celu podawania zwierz´-
tom, z których lub od których sà pozyskiwane pro-
dukty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu
przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia zwierz´cego, substancje
o dzia∏aniu beta-agonistycznym oraz oestradiol 17β
i jego pochodne estropodobne

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Kto wbrew zakazowi:

1) podaje zwierz´tom gospodarskim, zwierz´tom
dzikim utrzymywanym przez cz∏owieka jak zwie-
rz´ta gospodarskie lub zwierz´tom akwakultury
substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1,

2) utrzymuje w gospodarstwie zwierz´ta akwakultu-
ry, w których organizmie znajdujà si´ lub u których
wykryto substancje wymienione w art. 64 ust. 1,

3) umieszcza na rynku lub dokonuje uboju zwierzàt
gospodarskich lub zwierzàt dzikich utrzymywa-
nych przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie,
w których organizmach znajdujà si´ lub u których
wykryto substancje wymienione w art. 64 ust. 1,

4) umieszcza na rynku przeznaczone do spo˝ycia
przez ludzi zwierz´ta akwakultury, którym by∏y po-
dawane substancje wymienione w art. 64 ust. 1,
oraz przetworzone produkty pochodzàce od tych
zwierzàt,

5) umieszcza na rynku i przetwarza mi´so zwierzàt,
o których mowa w pkt 2 i 3

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

3. Kto podaje w celach leczniczych zwierz´tom
gospodarskim lub zwierz´tom dzikim utrzymywanym
przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie substan-
cje, o których mowa w art. 65, niezgodnie z przepisa-
mi tego artyku∏u

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

———————
148) Dodany przez art. 34 pkt 14 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 31.
149) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
151) Dodany przez art. 34 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 31.
152) Dodany przez art. 34 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 31; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 26 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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Art. 80. 1. Kto, b´dàc posiadaczem zwierzàt
gospodarskich, posiada i przechowuje w gospodar-
stwie produkty lecznicze weterynaryjne zawierajàce
substancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym, które mo-
gà byç stosowane w celu przyspieszenia porodu, oraz
zawierajàce oestradiol 17β lub jego pochodne estro-
podobne

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Kto podaje w postaci zastrzyków substancje,
o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 lit. b, zwierz´tom
hodowlanym, w∏àcznie ze zwierz´tami reprodukcyjny-
mi, które nie b´dà dalej wykorzystywane do celów
rozp∏odowych

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

3. Kto wykonuje czynnoÊci zootechniczne na zwie-
rz´tach przeznaczonych do chowu lub hodowli, w∏àcz-
nie ze zwierz´tami reprodukcyjnymi, które nie b´dà
dalej wykorzystywane do celów rozp∏odowych

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

4. Kto podaje zwierz´tom gospodarskim lub zwie-
rz´tom dzikim utrzymywanym przez cz∏owieka jak
zwierz´ta gospodarskie:

1) substancje o dzia∏aniu hormonalnym:

a) dzia∏ajàce jako osad,

b) o okresie karencji d∏u˝szym ni˝ 15 dni,

c) dla których nie istniejà odczynniki lub urzàdze-
nia stosowane w technikach analitycznych,
umo˝liwiajàce wykrycie obecnoÊci pozosta∏oÊci
przekraczajàcych dopuszczalne poziomy,

2) produkty lecznicze weterynaryjne zawierajàce sub-
stancje o dzia∏aniu beta-agonistycznym o okresie
karencji d∏u˝szym ni˝ 28 dni

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

5. Kto umieszcza na rynku mi´so lub inne produk-
ty pochodzenia zwierz´cego w rozumieniu przepi-
sów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierz´cego, niezgodnie z przepisami
art. 71 ust. 3

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

Art. 81. Kto wbrew zakazowi przywozi z paƒstw
trzecich zwierz´ta gospodarskie, zwierz´ta dzikie utrzy-
mywane przez cz∏owieka jak zwierz´ta gospodarskie
lub zwierz´ta akwakultury albo pochodzàce od takich
zwierzàt mi´so lub produkty pochodzenia zwierz´cego
w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryj-
nych dla produktów pochodzenia zwierz´cego

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

Art. 82. Kto stosuje niezgodnie z przepisami sub-
stancje o dzia∏aniu hormonalnym, tyreostatycznym
i beta-agonistycznym lub produkty lecznicze wetery-
naryjne zawierajàce takie substancje

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

Art. 83. Kto produkuje, prowadzi marketing lub
umieszcza na rynku w celu stosowania u krów mlecz-
nych somatotropin´ bydl´cà albo podaje somatotro-
pin´ bydl´cà krowom mlecznym

— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci
albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

Art. 84. W sprawach o przest´pstwo, o którym
mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1, ust. 3, art. 80 ust. 1 i 2,
ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz art. 82, sàd orzeka Êrodek
karny w postaci przepadku substancji lub produktów.

Art. 85. 1. Kto:

1) prowadzàc dzia∏alnoÊç nadzorowanà, nie spe∏nia
wymagaƒ weterynaryjnych okreÊlonych dla dane-
go rodzaju i zakresu tej dzia∏alnoÊci albo prowadzi
takà dzia∏alnoÊç bez zawiadomienia w wymaga-
nym terminie o zamiarze jej rozpocz´cia,

1a)153) prowadzàc dzia∏alnoÊç nadzorowanà w zakre-
sie zbierania, transportowania, przechowywania,
operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania
lub usuwania ubocznych produktów zwierz´cych
nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi, nie
prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji,
o której mowa w art. 9 rozporzàdzenia (WE)
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 3 paêdziernika 2002 r. ustanawiajàcego
przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczo-
nych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273
z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z póên.
zm.), albo prowadzi jà lub przechowuje niezgodnie
z tymi przepisami,

2) wbrew obowiàzkowi nie zawiadamia w∏aÊciwych
organów lub innych podmiotów o podejrzeniu
wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt albo nie
przekazuje informacji wskazujàcych na mo˝liwoÊç
wystàpienia takiej choroby, albo nie stosuje si´ do
innych obowiàzków w razie podejrzenia wystàpie-
nia choroby zakaênej zwierzàt,

2a) (uchylony),154)

2b)155) uchyla si´ od obowiàzku informowania po-
wiatowego lekarza weterynarii o ka˝dym przypad-
ku padni´cia byd∏a, owiec lub kóz,

———————
153) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.
154) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6; uchylony przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

155) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
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3)156) nie stosuje si´ do nakazów, zakazów lub ogra-
niczeƒ, wydanych w celu zwalczania choroby za-
kaênej zwierzàt lub zapobiegania takiej chorobie,
wymienionych w art. 44 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, pkt 10
lit. a i b, pkt 11, 15 i 16, ust. 1a pkt 3—5 i 6 lit. a i b,
art. 45 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 46 ust. 3 pkt 7,

4) Êwiadczàc us∏ugi z zakresu medycyny weteryna-
ryjnej:

a) (uchylona),157)

b) nie prowadzi lub prowadzi w sposób nieprawi-
d∏owy dokumentacj´ lekarsko-weterynaryjnà,

4a)158) Êwiadczàc us∏ugi z zakresu medycyny wetery-
naryjnej albo prowadzàc zak∏ad higieny weteryna-
ryjnej lub inne laboratorium w rozumieniu przepi-
sów o Inspekcji Weterynaryjnej, nie przekazuje po-
wiatowemu lekarzowi weterynarii informacji o:

a) podejrzeniu wystàpienia choroby zakaênej zwie-
rzàt podlegajàcej notyfikacji w Unii Europejskiej
lub

b) chorobach zakaênych zwierzàt podlegajàcych
obowiàzkowi rejestracji, lub

c) chorobach odzwierz´cych i odzwierz´cych czyn-
nikach chorobotwórczych podlegajàcych obo-
wiàzkowi monitorowania, lub

d) wynikach monitorowania opornoÊci na Êrodki
przeciwdrobnoustrojowe,

5)159) prowadzàc dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji
produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumie-
niu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwierz´cego lub pasz
w rozumieniu przepisów o Êrodkach ˝ywienia
zwierzàt119), nie przekazuje próbek do badaƒ labo-
ratoryjnych w kierunku chorób odzwierz´cych lub
odzwierz´cych czynników chorobotwórczych pod-
legajàcych obowiàzkowi monitorowania lub nie
przechowuje wyników tych badaƒ,

5a)160) prowadzàc dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji
produktów pochodzenia zwierz´cego w rozumie-
niu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwierz´cego, nie prze-
chowuje tych produktów lub ich próbek,

6)161) prowadzàc laboratorium wykonujàce badania
w kierunku chorób odzwierz´cych i odzwierz´cych
czynników chorobotwórczych podlegajàcych obo-
wiàzkowi monitorowania, nie przechowuje izola-
tów odzwierz´cych czynników chorobotwórczych
lub nie przekazuje tych izolatów zak∏adom, o któ-
rych mowa w art. 52c ust. 2,

7) b´dàc posiadaczem zwierzàt gospodarskich, nie
prowadzi lub prowadzi w sposób nieprawid∏owy
ewidencj´ leczenia zwierzàt,

8) (uchylony),162)

9)163) uchyla si´ od obowiàzków okreÊlonych w:

a)164) programie:

— zwalczania chorób zakaênych zwierzàt,

— majàcym na celu wykrycie wyst´powania za-
ka˝eƒ czynnikami wywo∏ujàcymi choroby za-
kaêne zwierzàt lub poszerzenie wiedzy o ry-
zyku wyst´powania takich chorób,

— nadzoru nad chorobami zakaênymi zwierzàt
akwakultury majàcego na celu osiàgni´cie
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
stref´ lub enklaw´ statusu wolnego od danej
choroby zakaênej,

— zwalczania chorób odzwierz´cych i odzwie-
rz´cych czynników chorobotwórczych wy-
mienionych w rozporzàdzeniu nr 2160/2003,
w za∏àczniku I

— wprowadzonych na podstawie przepisów usta-
wy,

b) (uchylona)165)

— podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo
karze grzywny.

1a.166) Kto uchyla si´ od obowiàzku ochronnego
szczepienia psów przeciwko wÊciekliênie, a w przy-
padku wprowadzenia obowiàzku ochronnego szcze-
pienia kotów przeciwko wÊciekliênie — od tego obo-
wiàzku

— podlega karze grzywny.

2.167) W sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1 i 1a, stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 11

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, 
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 86. (pomini´ty).168)

Art. 87. (pomini´ty).168)

Art. 88. (pomini´ty).168)

———————
156) W brzmieniu ustalonym przez art. 34 pkt 16 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 31.
157) Przez art. 1 pkt 33 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 6.
158) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.
159) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. f ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
160) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. g ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.
161) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. h ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.

———————
162) Przez art. 1 pkt 32 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 5.
163) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. i ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
164) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
165) Przez art. 1 pkt 32 lit. a tiret drugie ustawy, o której mo-

wa w odnoÊniku 5.
166) Dodany przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 5.
167) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
168) Zamieszczony w obwieszczeniu.
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Art. 89. 1. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowanà, której pro-
wadzenie zgodnie z przepisami dotychczasowymi nie
wymaga∏o zg∏oszenia zamiaru jej podj´cia powiato-
wemu lekarzowi weterynarii, tracà prawo do prowa-
dzenia tej dzia∏alnoÊci, je˝eli w terminie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy nie dokonajà zg∏oszenia
zgodnie z jej przepisami.

2. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowanà, której prowadzenie
zgodnie z przepisami dotychczasowymi wymaga∏o
zg∏oszenia zamiaru jej podj´cia powiatowemu leka-
rzowi weterynarii, wpisane do rejestru powiatowego
lekarza weterynarii, prowadzonego na podstawie
przepisów dotychczasowych, zachowujà prawo do jej
prowadzenia.

3. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowanà, której prowadzenie
zgodnie z przepisami dotychczasowymi nie wymaga-
∏o stwierdzenia spe∏nienia warunków weterynaryj-
nych, a zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami
wydanymi na jej podstawie wymaga takiego stwier-
dzenia, w tym stwierdzenia spe∏niania wymagaƒ we-
terynaryjnych dla obiektów budowlanych lub miejsc
prowadzenia dzia∏alnoÊci nadzorowanej albo dla osób
wykonujàcych okreÊlone czynnoÊci w ramach tej dzia-
∏alnoÊci, tracà prawo do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci,
je˝eli w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy nie z∏o˝à wniosku o dokonanie takiego stwier-
dzenia zgodnie z jej przepisami.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 2, w zakresie
obj´tym decyzjami stwierdzajàcymi spe∏nienie warun-
ków weterynaryjnych, wydanymi na podstawie prze-
pisów dotychczasowych, oraz wpisami do rejestrów
powiatowych lekarzy weterynarii, prowadzonych na
podstawie przepisów dotychczasowych, a tak˝e obiek-
ty budowlane, miejsca lub osoby wykonujàce okreÊlo-
ne czynnoÊci w ramach prowadzonej przez nie dzia∏al-
noÊci nadzorowanej, uwa˝a si´ za zatwierdzone w ro-
zumieniu przepisów Unii Europejskiej.

5. Podmiotom prowadzàcym w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy dzia∏alnoÊç nadzorowanà obejmujàcà
utrzymywanie byd∏a, owiec i kóz z zamiarem przezna-
czania ich do handlu, które po dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy wystàpià o wystawienie Êwiadectwa zdrowia
zwierz´cia znajdujàcego si´ w posiadanym przez nich
stadzie lub gospodarstwie, powiatowy lekarz wetery-
narii wydaje z urz´du decyzj´ w sprawie uznania:

1) stada b´dàcego w ich posiadaniu za urz´dowo
wolne od gruêlicy, urz´dowo wolne od brucelozy
lub wolne od brucelozy i urz´dowo wolne od en-
zootycznej bia∏aczki byd∏a;

2) gospodarstwa b´dàcego w ich posiadaniu, w któ-
rym sà utrzymywane owce i kozy, za urz´dowo
wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy.

Art. 90. Do post´powaƒ w sprawach obj´tych
przepisami ustawy, wszcz´tych a niezakoƒczonych
przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie, stosuje si´ przepisy
niniejszej ustawy.

Art. 91. 1. Rejestry podmiotów, prowadzone przez
powiatowych lekarzy weterynarii na podstawie art. 5
ust. 3c i 3d ustawy 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, z póên. zm.169)), stajà
si´ rejestrami, o których mowa w art. 11.

2. Dane zawarte w wykazach podmiotów, prowa-
dzonych przez G∏ównego Lekarza Weterynarii na pod-
stawie art. 5 ust. 3e i 3f ustawy wymienionej w ust. 1,
wykorzystuje si´ do prowadzenia list, o których mowa
w art. 12.

3. Dane zawarte w systemie gromadzenia i przeka-
zywania informacji dotyczàcych chorób zakaênych
zwierzàt, o którym mowa w art. 20a ustawy wymie-
nionej w ust. 1, wykorzystuje si´ do prowadzenia sys-
temu, o którym mowa w art. 51.

4. Dokumentacj´ prowadzonà na podstawie prze-
pisów dotychczasowych przechowuje si´ przez okres
5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

5. Plany gotowoÊci zwalczania chorób zakaênych
zwierzàt, opracowane na podstawie dotychczasowych
przepisów, zachowujà wa˝noÊç.

Art. 92. (pomini´ty).168)

Art. 93. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie art. 5 ust. 4 i 5, art. 8 ust. 4,
art. 20 ust. 4, art. 20a ust. 6, art. 21, art. 21a ust. 2,
art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 8 i 9 oraz art. 25a ust. 2 usta-
wy wymienionej w art. 91 ust. 1 zachowujà moc do
dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonaw-
czych wydanych na postawie art. 10, art. 11 ust. 4,
art. 47 ust. 2, art. 49 ust. 13, art. 51 ust. 8, art. 52 ust. 7,
art. 53 ust. 4, art. 54 ust. 10 i 11, art. 56 ust. 6, art. 58
ust. 3 i art. 61.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy, o której mowa
w art. 86, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane
na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy, o której mowa
w art. 87, zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych.

Art. 94. Traci moc ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryj-
nej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z póên. zm.170)).

Art. 95. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem art. 92, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia171).

———————
169) 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,
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33,
poz. 288.

170) 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,
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165,
poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.

171) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 20 kwietnia 2004 r.
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1) Królestwo Belgii: province/provincie;

2) Republika Czeska: kraj;

3) Królestwo Danii: amt lub island;

4) Republika Federalna Niemiec: Regierungsbezirk;

5) Republika Estonii: maakond;

6) Republika Grecka: νομοζ;

7) Królestwo Hiszpanii: provincia;

8) Republika Francuska: departement; 

9) Republika Irlandii: county;

10) Republika W∏oska: provincia;

11) Republika Cypru: ετταρχíα (district);

12) Republika ¸otwy: rajons;

13) Republika Litwy: apskritis;

14) Wielkie Ksi´stwo Luksemburga;

15) Republika W´gier: megye;

16) Republika Malty;

17) Królestwo Niderlandów w Europie: rrv-kring;

18) Republika Austrii: Bezirk;

19) Rzeczpospolita Polska: powiat;

20) Republika Portugalska:

a) làd sta∏y: distrito,

b) inne cz´Êci terytorium Portugalii: regiao auto-
nomia;

21) Republika S∏owenii: območje;

22) Republika S∏owacka: kraj;

23) Republika Finlandii: lääni/län;

24) Królestwo Szwecji: län;

25) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Pó∏nocnej:

a) Anglia, Walia i Pó∏nocna Irlandia: county,

b) Szkocja: district lub island area;

26)172) Republika Bu∏garii: ;

27)172) Rumunia: jude .

———————
172) Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.

Za∏àczniki do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ CHORÓB ZAKAèNYCH ZWIERZÑT PODLEGAJÑCYCH OBOWIÑZKOWI ZWALCZANIA

1) pryszczyca (Foot and mouth disease — FMD);

2) p´cherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular
stomatitis);

3) choroba p´cherzykowa Êwiƒ (Swine vesicular di-
sease — SVD);

4) ksi´gosusz (Rinderpest);

5) pomór ma∏ych prze˝uwaczy (Peste des petits ru-
minants — PPR);

6) zaraza p∏ucna byd∏a (Contagious bovine pleuro-
pneumonia — CBPP);

7) choroba guzowatej skóry byd∏a (Lumpy skin di-
sease — LSD);

8) goràczka doliny Rift (Rift valley fever);

9) choroba niebieskiego j´zyka (Bluetongue);

10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

11) afrykaƒski pomór koni (African horse sickness);

12) afrykaƒski pomór Êwiƒ (African swine fever — ASF);

13) klasyczny pomór Êwiƒ (Clasical swine fever — CSF,
Hog cholera);

14)173) grypa ptaków (Avian influenza);

15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease — ND);

16) wÊcieklizna (Rabies);

17) wàglik (Anthrax);

18) gruêlica byd∏a (Bovine tuberculosis);

19)174) bruceloza u byd∏a, kóz, owiec i Êwiƒ (B. abor-
tus, B. melitensis, B. suis);

———————
173) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
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20) enzootyczna bia∏aczka byd∏a (Enzootic bovine leu-
cosis — EBL);

21)175) przenoÊne gàbczaste encefalopatie prze˝uwa-
czy (Transmissible spongiform encephalopathies
of ruminants — TSE);

22) zgnilec amerykaƒski pszczó∏ (American foulbrood);

23) (uchylony);176)

24) zakaêna martwica uk∏adu krwiotwórczego ryb ∏o-
sosiowatych (Infectious haematopoietic necrosis
— IHN);

25) zakaêna anemia ∏ososi (Infectious salmon anae-
mia — ISA);

26) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrha-
gic septicaemia — VHS);

27) krwotoczna choroba zwierzyny p∏owej (Epizootic
haemorrhagic disease of deer — EHD);

28)177) bonamioza (Bonamia ostreae);

29)177) marteilioza (Marteilia refringens);

30)178) bonamioza (Bonamia exitiosa);

31)178) perkinsoza (Perkinsus marinus);

32)178) mikrocytoza (Microcytos mackini);

33)178) zespó∏ Taura (Taura syndrome);

34)178) choroba ˝ó∏tej g∏owy (Yellowhead disease);

35)178) zespó∏ WSS (White Spot Syndrome);

36)178) zaka˝enie herpeswirusem koi (Koi herpes virus
— KHV);

37)178) epizootyczna martwica uk∏adu krwiotwórczego
(Epizootic haematopoietic necrosis — EHN);

38)178) zakaêny zespó∏ owrzodzenia (Epizootic ulcera-
tive syndrome — EUS).

———————
177) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29
lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

178) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 5.

———————
175) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 5.
176) Przez art. 1 pkt 33 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 5.

Za∏àcznik nr 3

WYKAZ CHORÓB ZAKAèNYCH ZWIERZÑT PODLEGAJÑCYCH OBOWIÑZKOWI REJESTRACJI

1) paratuberkuloza (Paratuberculosis);

2) listerioza (Listeriosis);

3) toksoplazmoza (Toxoplasmosis);

4) tularemia (Tularaemia);

5) wirusowe zapalenia mózgu i rdzenia koni (Equine
encephalomyelitis);

6) nosacizna (Glanders);

7) niedokrwistoÊç zakaêna koni (Equine infectious
anaemia);

8) zakaêne zapalenie macicy u klaczy (Contagious
equine metritis);

9) wirusowe zapalenie t´tnic koni (Equine viral arte-
ritis);

10) zaraza stadnicza (Dourine);

11) zakaêne zapalenie nosa i tchawicy/otr´t byd∏a (In-
fectious bovine rhinotracheitis/infetious pustular
vulvovaginitis IBR/IPV);

12) choroba m´twikowa byd∏a (Bovine genital cam-
pylobacterosis);

13) zaraza rz´sistkowa byd∏a (Trichomonosis);

14) goràczka Q (Q fever);

15) salmonellozy byd∏a i Êwiƒ (Salmonellosis of cattle
and pigs);

16) wirusowe zapalenie ˝o∏àdka i jelit Êwiƒ (Transmis-
sible gastroenteritis — TGE);

17) w∏oÊnica (Trichinellosis);

18) choroba Aujeszkyego u Êwiƒ (Aujeszky‘s disease
in pigs);

19) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia Êwiƒ
d. choroba cieszyƒska i talfaƒska (Porcine entero-
viral encephalomyelitis);

20) zakaêna bezmlecznoÊç u owiec i kóz (Contagious
agalactia);

21) choroba maedi-visna (Maedi-visna disease);

22) gruczolakowatoÊç p∏uc u owiec i kóz (Ovine pul-
monary adenomatosis);

23) wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine
arthritis/encephalitis — CAE);

24) serowaciejàce zapalenie w´z∏ów ch∏onnych (Ca-
seus lymphadenitis — CLA);

25) salmonellozy drobiu (S. Gallinarum, S. Pullorum,
S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Arizonae)/Avian
salmonellosis (S. Gallinarum, S. Pullorum, S. Ari-
zonae);
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26) chlamydioza ptaków (Avian chlamydiosis);

27) zakaêne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba
Gumboro)/Infectious bursal disease (Gumboro di-
sease);

28) choroba Mareka (Marek‘s disease);

29) choroba Derzsy‘ego (Derzsy‘s disease);

30) mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepti-
cum, M. synoviae, M. meleagridis)/Avian myco-
plasmosis (M. gallisepticum, M. synoviae, M. me-
leagridis);

31) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink viral ente-
ritis);

32) choroba Aleucka (Aleutian disease);

33) myksomatoza (Myxomatosis);

34) krwotoczna choroba królików (Rabbit haemorrha-
gic disease);

35) (uchylony);179)

36) (uchylony);179)

37) zgnilec europejski (European foulbrood);

38)180) warroza (Varroosis);

39) choroba roztoczowa (Acariosis of bees);

40) (uchylony);181)

41) (uchylony).181)

———————
179) Przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.
180) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
181) Przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

Za∏àcznik nr 4

CHOROBY ZAKAèNE ZWIERZÑT PODLEGAJÑCE ZAKAZOWI SZCZEPIE¡

1) pryszczyca (Foot and mouth disease — FMD);

2) p´cherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular
stomatitis);

3) choroba p´cherzykowa Êwiƒ (Swine vesicular di-
sease — SVD);

4) ksi´gosusz (Rinderpest);

5) pomór ma∏ych prze˝uwaczy (Peste des petits ru-
minants — PPR);

6) zaraza p∏ucna byd∏a (Contagious bovine pleuro-
pneumonia — CBPP);

7)182) choroba guzowatej skóry byd∏a (Lumpy skin di-
sease — LSD);

8) goràczka doliny Rift (Rift valley fever);

9) choroba niebieskiego j´zyka (Bluetongue);

10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

11) afrykaƒski pomór koni (African horse sickness);

12) afrykaƒski pomór Êwiƒ (African swine fever — ASF);

13) klasyczny pomór Êwiƒ (Clasical swine fever — CSF,
Hog cholera);

14)183) grypa ptaków (Avian influenza);

15) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia d. cho-
roba cieszyƒska i talfaƒska (Porcine enteroviral
encephalomyelitis);

16) bruceloza u byd∏a, kóz, owiec i Êwiƒ (B. melitensis,
B. ovis, B. suis i B. abortus);

17) (uchylony);184)

18)185) epizootyczna martwica uk∏adu krwiotwórczego
(Epizootic haematopoietic necrosis — EHN);

19)185) zakaêny zespó∏ owrzodzenia (Epizootic ulcera-
tive syndrome — EUS);

20)185) bonamioza (Bonamia exitiosa);

21)185) perkinsoza (Perkinsus marinus);

22)185) mikrocytoza (Microcytos mackini);

23)185) zespó∏ Taura (Taura syndrome);

24)185) choroba ˝ó∏tej g∏owy (Yellowhead disease);

25)185) zespó∏ WSS (White Spot Syndrome);

26)185) marteilioza (Marteilia refringens);

27)185) bonamioza (Bonamia ostreae);

28)185) wirusowa posocznica krwotoczna ryb ∏ososio-
watych (Viral haemorrhagic septicaemia — VHS);

29)185) zakaêna martwica uk∏adu krwiotwórczego ryb
∏ososiowatych (Infectious haematopoietic necro-
sis — IHN);

30)185) zaka˝enie herpeswirusem koi (Koi herpes virus
— KHV);

31)185) zakaêna anemia ∏ososi (Infectious salmon ane-
mia — ISA).

———————
184) Przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 6.
185) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.

———————
182) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.
183) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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1) bruceloza i jej czynniki chorobotwórcze;

2) kampylobakterioza i jej czynniki chorobotwórcze;

3) bàblowica i jej czynniki chorobotwórcze;

4) listerioza (Listeriosis) i jej czynnik chorobotwórczy;

5) w∏oÊnica (Trichinellosis) i jej czynniki chorobo-
twórcze;

6) gruêlica wywo∏ana Mycobacterium bovis;

7) werocytotoksyczne Escherichia coli;

8) salmonelloza i jej czynniki chorobotwórcze.

Za∏àcznik nr 5186)

WYKAZ CHORÓB ODZWIERZ¢CYCH ORAZ ODZWIERZ¢CYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH 
PODLEGAJÑCYCH OBOWIÑZKOWI MONITOROWANIA

———————
186) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6.




