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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 2 lutego 2009 r.
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny,
stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku zwierzàt, miejsc prze∏adunku zwierzàt oraz miejsc wymiany wody
przy transporcie zwierzàt akwakultury2)
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. z 2008 r.
Nr 213, poz. 1342) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia dzia∏alnoÊci
w zakresie prowadzenia:
1) miejsc kwarantanny lub stacji kwarantanny dla
przywo˝onych na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej ptaków innych ni˝ wymienione w art. 2 rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 318/2007 z dnia 23 marca 2007 r. ustanawiajàcego warunki dotyczàce zdrowia zwierzàt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty
i warunki kwarantanny dotyczàce takiego przywozu (Dz. Urz. UE L 84 z 24.03.2007, str. 7, z póên.
zm.), zwanego dalej „rozporzàdzeniem 318/2007”;
2) miejsc kwarantanny dla zwierzàt akwakultury;
3) stacji kwarantanny dla zwierzàt innych ni˝ okreÊlone w pkt 1;
4) miejsc odpoczynku zwierzàt;
5) miejsc prze∏adunku zwierzàt;
6) miejsc wymiany wody przy transporcie zwierzàt
akwakultury.
§ 2. Szczegó∏owe wymagania weterynaryjne dla
prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 1 pkt 1,
sà okreÊlone w rozporzàdzeniu 318/2007 w za∏àczniku IV w rozdziale 1 i 2.
§ 3. 1. Szczegó∏owe wymagania weterynaryjne dla
prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w § 1 pkt 2,
sà okreÊlone w decyzji Komisji 2008/946/WE z dnia
12 grudnia 2008 r. wdra˝ajàcej dyrektyw´ Rady
2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczàcych
kwarantanny zwierzàt akwakultury (Dz. Urz. UE L 337
z 16.12.2008, str. 94).
———————
1)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).
Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà cz´Êciowo
postanowienia dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 paêdziernika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia
zwierzàt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierzàt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006,
str. 14).

2. Podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 2, powinny tak˝e spe∏niaç wymagania
weterynaryjne dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie prowadzenia przedsi´biorstwa produkcyjnego
sektora akwakultury, które sà okreÊlone w § 3—6, 9,
13, 15, § 18 ust. 1 i 3, § 20, 22 i 23 rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 paêdziernika 2008 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie sektora akwakultury (Dz. U. Nr 190, poz. 1167).
§ 4. Stacja kwarantanny, o której mowa w § 1
pkt 3, powinna spe∏niaç wymagania, o których mowa
w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165,
poz. 1590, z póên. zm.3)).
§ 5. 1. W stacji kwarantanny, o której mowa w § 1
pkt 3, wyznacza si´ wydzielone miejsce do:
1) przechowywania nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawo˝eniu;
2) przetrzymywania zw∏ok pad∏ych zwierzàt;
3) czyszczenia i odka˝ania Êrodków transportu.
2. Do stacji kwarantanny doprowadza si´ bie˝àcà
wod´ przeznaczonà do spo˝ycia przez ludzi.
3. Stacj´ kwarantanny wyposa˝a si´ w sprz´t lub
urzàdzenia s∏u˝àce do za∏adunku lub wy∏adunku zwierzàt, w tym sta∏e lub przenoÊne rampy o kàcie nachylenia nieprzekraczajàcym 20°, z bokami trwale zabezpieczajàcymi zwierz´ta przed upadkiem i pod∏ogà
o nieÊliskiej nawierzchni.
4. W stacji kwarantanny Êciany i pod∏ogi pomieszczeƒ dla zwierzàt, sprz´t i urzàdzenia powinny byç wykonane z materia∏ów nieszkodliwych dla zdrowia
zwierzàt, nadajàcych si´ do czyszczenia i odka˝ania.
5. Pod∏oga w pomieszczeniach dla zwierzàt powinna byç twarda, równa i stabilna, o g∏adkiej, nieÊliskiej
nawierzchni.
6. Pomieszczenie do przeprowadzania badaƒ lub
leczenia zwierzàt wyposa˝a si´ w urzàdzenia do unieruchamiania zwierzàt.
§ 6. 1. Stacj´ kwarantanny, o której mowa w § 1
pkt 3, ogradza si´ i zabezpiecza przed dost´pem zwierzàt innych ni˝ poddawane kwarantannie.
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z 2007 r.
Nr 133, poz. 920 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.
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2. Przed wejÊciem na teren stacji kwarantanny
umieszcza si´ tablic´ ostrzegawczà z napisem: „Kwarantanna zwierzàt — osobom nieupowa˝nionym
wst´p wzbroniony”.
3. Przed wjazdem i wejÊciem na teren stacji kwarantanny oraz w wejÊciach do pomieszczeƒ dla zwierzàt wyk∏ada si´ maty nasàczone produktem biobójczym w taki sposób, aby by∏y wilgotne.
4. W stacji kwarantanny wyznacza si´ osoby wy∏àcznie do obs∏ugi zwierzàt obj´tych kwarantannà.
5. Osoby wchodzàce na teren stacji kwarantanny
wyposa˝a si´ w obuwie i odzie˝ ochronnà.
§ 7. W stacji kwarantanny, o której mowa w § 1
pkt 3, zapewnia si´ oddzielne pomieszczenia do:
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6) miejsce przeznaczenia zwierzàt;
7) numer rejestracyjny Êrodka transportu, którym
dostarczono zwierz´ta do stacji kwarantanny lub
odebrano je z tej stacji;
8) imiona i nazwiska oraz adresy konwojentów oraz
kierowców dostarczajàcych i odbierajàcych zwierz´ta.
§ 10. 1. Po przybyciu do stacji kwarantanny, o której mowa w § 1 pkt 3, lub miejsca prze∏adunku zwierz´ta powinny byç bezzw∏ocznie wy∏adowane, w sposób zabezpieczajàcy je przed upadkiem i urazami, bez
nara˝ania ich na zb´dny stres, ból i cierpienie.
2. Przy wy∏adunku zwierzàt opornych dopuszcza
si´ u˝ycie przyrzàdów elektrycznych o niskim napi´ciu.

1) przetrzymywania:
a) zwierzàt,
b) pasz,
c) produktów biobójczych;
2) przeprowadzania badaƒ lub leczenia zwierzàt;
3) izolacji zwierzàt chorych, rannych lub wymagajàcych indywidualnej opieki.
§ 8. Przed ka˝dym przyj´ciem zwierzàt do stacji
kwarantanny, o której mowa w § 1 pkt 3:
1) pomieszczenia przeznaczone do przetrzymywania
zwierzàt oczyszcza si´ i odka˝a;
2) zapewnia si´ iloÊç paszy wystarczajàcà do utrzymania zwierzàt przez czas przewidziany do odbycia kwarantanny.
§ 9. 1. Podmiot prowadzàcy stacj´ kwarantanny,
o której mowa w § 1 pkt 3, prowadzi ewidencj´ zwierzàt poddawanych kwarantannie.
2. Ewidencja zawiera:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ posiadacza oraz adres
gospodarstwa, z którego zwierz´ta zosta∏y dostarczone;
2) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres posiadacza
zwierzàt albo weterynaryjny numer identyfikacyjny — w przypadku gdy zwierz´ta zosta∏y dostarczone przez podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç
w zakresie obrotu, poÊrednictwa w tym obrocie
lub skupu zwierzàt;
3) daty wprowadzenia zwierzàt do stacji kwarantanny i ich wyprowadzenia z tej stacji;
4) numer identyfikacyjny zwierz´cia — w przypadku
zwierzàt okreÊlonych w przepisach o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt;
5) numer i dat´ wystawienia Êwiadectwa zdrowia
przyjmowanych zwierzàt albo innego dokumentu
umo˝liwiajàcego identyfikacj´ zwierzàt oraz imi´
i nazwisko wystawiajàcego Êwiadectwo albo inny
dokument umo˝liwiajàcy identyfikacj´;

3. Przyrzàdy elektryczne mogà byç stosowane wy∏àcznie u doros∏ego byd∏a i Êwiƒ, w mi´Ênie zadu,
przez czas nie d∏u˝szy ni˝ 2 sekundy, je˝eli jednoczeÊnie zapewniono swobodnà przestrzeƒ przed zwierz´ciem.
4. W sytuacjach zagra˝ajàcych zdrowiu albo bezpieczeƒstwu zwierzàt lub ludzi zwierz´ta wy∏adowuje
si´ pojedynczo.
§ 11. 1. Miejsce prze∏adunku zwierzàt wyposa˝a
si´ w sprz´t lub urzàdzenia s∏u˝àce do:
1) karmienia i pojenia zwierzàt;
2) czyszczenia i odka˝ania pomieszczeƒ, wyposa˝enia tych pomieszczeƒ i Êrodków transportu.
2. Pomieszczenia dla zwierzàt wyposa˝a si´ w sta∏e lub przenoÊne oÊwietlenie umo˝liwiajàce kontrol´
i doglàdanie zwierzàt.
3. Do miejsc prze∏adunku zwierzàt przepisy § 5
i § 6 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
§ 12. 1. Miejsce prze∏adunku zwierzàt wyposa˝a
si´ w zamykanà bram´ wjazdowà i mat´ dezynfekcyjnà o szerokoÊci zapewniajàcej odka˝anie kó∏ pojazdu
na ca∏ym ich obwodzie.
2. W miejscu prze∏adunku wydziela si´ odr´bne
pomieszczenia do:
1) przeprowadzania badaƒ lub leczenia zwierzàt;
2) przetrzymywania zwierzàt nienadajàcych si´ do
dalszego transportu.
3. Osoby zatrudnione w miejscu prze∏adunku wyposa˝a si´ w obuwie i odzie˝ ochronnà.
§ 13. 1. Podmiot prowadzàcy miejsce prze∏adunku
zwierzàt prowadzi ewidencj´ prze∏adowywanych
zwierzàt.
2. Ewidencja zawiera:
1) dat´ i godzin´ wwozu zwierzàt do miejsca prze∏adunku i ich wywozu z tego miejsca;

Dziennik Ustaw Nr 27

— 2522 —

2) numer i dat´ wystawienia Êwiadectwa zdrowia
przyjmowanych zwierzàt albo innego dokumentu
umo˝liwiajàcego identyfikacj´ zwierzàt oraz imi´
i nazwisko wystawiajàcego Êwiadectwo albo inny
dokument umo˝liwiajàcy identyfikacj´;
3) liczb´ i gatunek zwierzàt:
a) wwo˝onych do miejsca prze∏adunku,
b) chorych, rannych i pad∏ych, znajdujàcych si´
w transportowanej grupie zwierzàt,
c) zranionych przy wy∏adunku lub za∏adunku,
d) nienadajàcych si´ do dalszego transportu;
4) numery identyfikacyjne zwierzàt — w przypadku
zwierzàt okreÊlonych w przepisach o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt;
5) numery rejestracyjne pojazdów wwo˝àcych zwierz´ta do miejsca prze∏adunku i wywo˝àcych je
z tego miejsca;
6) imiona i nazwiska oraz adresy konwojentów oraz
kierowców dostarczajàcych i odbierajàcych zwierz´ta.
§ 14. 1. Dane, o których mowa w § 9 ust. 2 i § 13
ust. 2, wpisuje si´ do ewidencji na podstawie:
1) dokumentów, w które sà zaopatrzone zwierz´ta;
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z 02.07.1997, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 21, str. 174, z póên.
zm.).
§ 17. 1. Przy prowadzeniu miejsc wymiany wody
przy transporcie zwierzàt akwakultury powinny byç
spe∏nione wymagania okreÊlone w § 3—6, § 9, 13, 15,
§ 18 ust. 1 i 3, § 20, 22 i 23 rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 paêdziernika
2008 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie sektora akwakultury.
2. Miejsce wymiany wody przy transporcie zwierzàt akwakultury wyposa˝a si´ w urzàdzenia doprowadzajàce wod´, umo˝liwiajàce likwidacj´ czynników
chorobotwórczych wywo∏ujàcych choroby zakaêne
zwierzàt akwakultury, podlegajàce obowiàzkowi zwalczania, oraz w urzàdzenia odprowadzajàce wod´, zapobiegajàce zanieczyszczeniu Êrodowiska lub bezpoÊredniemu przenikaniu tej wody do otwartego morza,
Êródlàdowych wód powierzchniowych i podziemnych
oraz urzàdzeƒ wodnych s∏u˝àcych do chowu lub hodowli zwierzàt akwakultury w rozumieniu przepisów
prawa wodnego, które nie powodujà zagro˝enia zdrowia przewo˝onych zwierzàt akwakultury, zwierzàt
wodnych w miejscu wymiany wody i w miejscu przeznaczenia.
§ 18. Przepisów § 2 i 4 oraz § 5—16 nie stosuje si´
do zwierzàt akwakultury.

2) oznakowania zwierzàt;
3) decyzji powiatowego lekarza weterynarii o dopuszczeniu Êrodka transportu do przewozu zwierzàt;
4) dowodów to˝samoÊci konwojentów oraz kierowców.
2. Ewidencj´ prowadzi si´ w formie papierowej —
pismem drukowanym lub przy u˝yciu systemu informatycznego.
3. SkreÊlenia i poprawki potwierdza si´ podpisem
osoby dokonujàcej wpisu.
4. W przypadku gdy ewidencja jest prowadzona
wy∏àcznie przy u˝yciu systemu informatycznego, wydruki sporzàdza si´ niezw∏ocznie po dokonaniu wpisu,
a ich dokonanie potwierdza si´ piecz´cià oraz podpisem osoby dokonujàcej wpisu.
5. Ewidencj´ przechowuje si´ przez 3 lata od dnia
dokonania w niej ostatniego wpisu.
§ 15. Do miejsca odpoczynku, miejsca prze∏adunku zwierzàt oraz miejsca wymiany wody przy transporcie zwierzàt akwakultury przyjmuje si´ zwierz´ta
spe∏niajàce wymagania weterynaryjne w handlu
zwierz´tami.
§ 16. Szczegó∏owe wymagania weterynaryjne dla
miejsc odpoczynku sà okreÊlone w rozporzàdzeniu
Rady (WE) nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczàcym kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli oraz zmieniajàcym plan trasy okreÊlony w za∏àczniku do dyrektywy 91/628/EWG (Dz. Urz. WE L 174

§ 19. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzj´, o której mowa w:
1) art. 8 ust. 1:
a) pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, zwanej dalej „ustawà” — w przypadku niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w:
— rozporzàdzeniu 318/2007 w za∏àczniku IV
w rozdziale 1 i 2, przez podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 1,
— decyzji Komisji 2008/946/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. wdra˝ajàcej dyrektyw´ Rady
2006/88/WE w odniesieniu do wymogów dotyczàcych kwarantanny zwierzàt akwakultury
oraz w § 6, 9, 13, 15 i 23 rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 paêdziernika 2008 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie sektora akwakultury, przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 2,
— § 5—10, przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 3,
— § 6—10, przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 5,
— w rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 1255/97
z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczàcym kryteriów wspólnotowych dla punktów kontroli
oraz zmieniajàcym plan trasy okreÊlony w za∏àczniku do dyrektywy 91/628/EWG, przez
podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której
mowa w § 1 pkt 4,
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— § 6, 9, 13, 15 i 23 rozporzàdzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 paêdziernika 2008 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie sektora akwakultury oraz
w § 17 ust. 2, przez podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 6,
b) pkt 3 ustawy:
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— w przypadku niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w § 3, 18, 20 i 22 rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 paêdziernika 2008 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie sektora akwakultury, przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 6;

— w zakresie handlu zwierz´tami — w przypadku niespe∏nienia wymagaƒ weterynaryjnych
okreÊlonych w § 11, przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 5,

2) art. 9 ust. 1 ustawy — w przypadku niezastosowania si´ do nakazu lub zakazu okreÊlonego w decyzji wydanej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 3
ustawy, w terminie okreÊlonym w tej decyzji.

— w zakresie handlu zwierz´tami — w przypadku niespe∏nienia wymagaƒ weterynaryjnych
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Rady (WE)
nr 1255/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. dotyczàcym kryteriów wspólnotowych dla punktów
kontroli oraz zmieniajàcym plan trasy okreÊlony w za∏àczniku do dyrektywy 91/628/EWG
w cz´Êci A w ust. 1 i 2, w cz´Êci B w ust. 1,
ust. 2 lit. a, c—f i ust. 5 oraz w cz´Êci C
w ust. 5, przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 4,

§ 20. Do ponownego stwierdzenia spe∏niania wymagaƒ weterynaryjnych, w przypadku decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jest niezb´dne spe∏nianie wymagaƒ okreÊlonych dla danego rodzaju
dzia∏alnoÊci.

— w przypadku niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w § 3, 18, 20 i 22 rozporzàdzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 paêdziernika 2008 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie sektora akwakultury, przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w § 1 pkt 2,

§ 21. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie
szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub
prze∏adunku zwierzàt oraz miejsc wymiany wody przy
transporcie zwierzàt akwakultury (Dz. U. Nr 64,
poz. 453).
§ 22. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

