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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 1 lutego 2006 r.
w sprawie wykazu chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu,
sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach2)
Na podstawie art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625,
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 127) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenie „pierwotne
ognisko” oznacza ognisko choroby zakaênej w powiecie niepowiàzane epizootycznie z wczeÊniejszym ogniskiem tej choroby w tym powiecie lub pierwsze wyznaczone ognisko choroby w innym powiecie.
§ 2. Wykaz chorób zakaênych zwierzàt podlegajàcych notyfikacji w Unii Europejskiej jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. Powiatowy lekarz weterynarii powiadamia
niezw∏ocznie wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz
powiatowych lekarzy weterynarii przylegajàcych powiatów o:
1) powzi´ciu podejrzenia wystàpienia,
2) wyznaczeniu pierwotnego ogniska,
3) wygaszeniu pierwotnego ogniska i zniesieniu
Êrodków podj´tych w celu zwalczania,
4) wyznaczeniu wtórnego ogniska,
5) wygaszeniu wtórnego ogniska choroby i zniesieniu Êrodków podj´tych w celu zwalczania
— choroby zakaênej zwierzàt wymienionej w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 4. Wojewódzki lekarz weterynarii po otrzymaniu
informacji, o których mowa w § 3, powiadamia niezw∏ocznie o tym G∏ównego Lekarza Weterynarii.
§ 5. Powiadomienia, o których mowa w § 3 i 4, sà
przesy∏ane:
1) w formie raportów, których wzory sà okreÊlone
w za∏àcznikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia;
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220,
poz. 1892).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r.
w sprawie zg∏aszania chorób zwierzàt we Wspólnocie
(Dz. Urz. EWG L 378 z 31.12.1982, str. 58, Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 191; Dz. Urz. UE
L 67 z 05.03.2004, str. 27).

2) osobiÊcie, telefonicznie, telefaksem lub przy u˝yciu innych Êrodków ∏àcznoÊci w taki sposób, aby
adresat móg∏ zapoznaç si´ z ich treÊcià.
§ 6. 1. Podmioty Êwiadczàce us∏ugi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz zak∏ady higieny weterynaryjnej i inne laboratoria, w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej, powiadamiajà niezw∏ocznie
w∏aÊciwego powiatowego lekarza weterynarii o podejrzeniu wystàpienia choroby zakaênej zwierzàt wymienionej w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sà przekazywane w sposób, o którym mowa w § 5 pkt 2.
§ 7. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii, nie póêniej ni˝
przed up∏ywem 24 godzin od wyznaczenia pierwotnego ogniska, wygaszenia pierwotnego ogniska albo
wygaszenia wtórnego ogniska i zniesienia Êrodków
podj´tych w celu zwalczania choroby zakaênej zwierzàt wymienionej w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
powiadamia o tym Komisj´ Europejskà oraz w∏aÊciwe
organy pozosta∏ych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
2. G∏ówny Lekarz Weterynarii ka˝dego pierwszego
roboczego dnia tygodnia przesy∏a Komisji Europejskiej powiadomienie zawierajàce informacje o wyznaczeniu wtórnych ognisk choroby zakaênej zwierzàt wymienionej w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, opracowane na podstawie danych zebranych z tygodnia
poprzedzajàcego dzieƒ wys∏ania powiadomienia.
§ 8. Powiadomienia, o których mowa w § 7:
1) zawierajà informacje okreÊlone w za∏àczniku nr 4
do rozporzàdzenia;
2) sà przesy∏ane telefaksem oraz drogà elektronicznà.
§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powiadamiania o chorobach zakaênych zwierzàt podlegajàcych obowiàzkowi notyfikacji w Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 94, poz. 920).
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 lutego 2006 r. (poz. 182)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ CHORÓB ZAKAèNYCH ZWIERZÑT PODLEGAJÑCYCH NOTYFIKACJI W UNII EUROPEJSKIEJ
1) pryszczyca (Foot and mouth disease — FMD);

14) goràczka doliny Rift (Rift valley fever);

2) ksi´gosusz (Rinderpest);

15) choroba guzowatej skóry byd∏a (Lumpy skin disease — LSD);

3) zaraza p∏ucna byd∏a (Contagious bovine pleuropneumonia — CBPP);
4) choroba niebieskiego j´zyka (Bluetongue);
5) choroba p´cherzykowa Êwiƒ (Swine vesicular disease — SVD);
6) klasyczny pomór Êwiƒ (Classical swine fever —
CSF, Hog cholera);
7) afrykaƒski pomór Êwiƒ (African swine fever —
ASF);
8) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia Êwiƒ
d. choroba cieszyƒska i talfaƒska (Porcine enteroviral encephalomyelitis);
9) wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu
(Highly pathogenic avian influenza — HPAI
d. Fowl plague);
10) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease — ND);
11) afrykaƒski pomór koni (African horse sickness);
12) p´cherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular
stomatitis);
13) pomór ma∏ych prze˝uwaczy (Peste des petits ruminants — PPR);

16) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);
17) zakaêna martwica uk∏adu krwiotwórczego ryb ∏ososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis
— IHN);
18) gàbczasta encefalopatia byd∏a (Bovine spongiform encephalopathy — BSE);
19) zakaêna anemia ∏ososi (Infectious salmon anaemia — ISA);
20) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia — VHS);
21) ma∏y chrzàszcz ulowy (Aethina tumida);
22) roztocz (Tropilaelaps);
23) zaraza stadnicza (Dourine);
24) wirusowe zapalenia mózgu i rdzenia koni (Equine
encephalomyelitis) — wszystkie typy zapaleƒ ∏àcznie z wenezuelskim zapaleniem mózgu i rdzenia
koni (Venezuelan equine encephalomyelitis);
25) niedokrwistoÊç zakaêna koni (Equine infectious
anaemia);
26) nosacizna (Glanders).
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
RAPORT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O POWZI¢CIU PODEJRZENIA WYSTÑPIENIA,
WYZNACZENIU PIERWOTNEGO OGNISKA, WYZNACZENIU WTÓRNEGO OGNISKA, WYGASZENIU
PIERWOTNEGO OGNISKA, WYGASZENIU WTÓRNEGO OGNISKA I ZNIESIENIU ÂRODKÓW PODJ¢TYCH
W CELU ZWALCZANIA* CHOROBY ZAKAèNEJ ZWIERZÑT PODLEGAJÑCEJ NOTYFIKACJI
W UNII EUROPEJSKIEJ
Powiatowy Lekarz Weterynarii

Numer raportu: .............................

w ...............................................

Data: ...............................................

Nr telefonu: .............................
Faks: .........................................
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ObjaÊnienia:
**
**

Niepotrzebne skreÊliç.
Skróty dla oznaczenia gatunków: BOV (byd∏o), SUI (Êwinie), OVI (owce), CAP (kozy), AVI (drób), EQU (koniowate),
PIS (ryby), FAU (dzikie zwierz´ta).
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
RAPORT WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII O POWZI¢CIU PODEJRZENIA WYSTÑPIENIA,
WYZNACZENIU PIERWOTNEGO OGNISKA, WYZNACZENIU WTÓRNEGO OGNISKA, WYGASZENIU
PIERWOTNEGO OGNISKA, WYGASZENIU WTÓRNEGO OGNISKA I ZNIESIENIU ÂRODKÓW PODJ¢TYCH
W CELU ZWALCZANIA* CHOROBY ZAKAèNEJ ZWIERZÑT PODLEGAJÑCEJ NOTYFIKACJI
W UNII EUROPEJSKIEJ
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Numer raportu: .............................

w .................................................

Data: ...............................................

Nr telefonu: ...............................
Faks: ...........................................
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ObjaÊnienia:
**
**

Niepotrzebne skreÊliç.
Skróty dla oznaczenia gatunków: BOV (byd∏o), SUI (Êwinie), OVI (owce), CAP (kozy), AVI (drób), EQU (koniowate),
PIS (ryby), FAU (dzikie zwierz´ta).

Za∏àcznik nr 4

INFORMACJE, KTÓRE POWINNY ZOSTAå ZAWARTE W POWIADOMIENIU O WYZNACZENIU
PIERWOTNEGO OGNISKA, WYZNACZENIU WTÓRNEGO OGNISKA, WYGASZENIU PIERWOTNEGO
OGNISKA LUB WYGASZENIU WTÓRNEGO OGNISKA I ZNIESIENIU ÂRODKÓW PODJ¢TYCH W CELU
ZWALCZANIA CHOROBY ZAKAèNEJ ZWIERZÑT PODLEGAJÑCEJ NOTYFIKACJI W UNII EUROPEJSKIEJ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

data przekazania informacji;
godzina przekazania informacji;
paƒstwo pochodzenia;
nazwa choroby lub rodzaj wirusa — je˝eli dotyczy;
numer porzàdkowy ogniska choroby;
rodzaj ogniska choroby (pierwotne/wtórne);
numer przypisany ognisku choroby wynikajàcy
z ∏aƒcucha epizootycznego;

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

powiat i po∏o˝enie geograficzne gospodarstwa;
inny powiat obj´ty ograniczeniami;
data stwierdzenia choroby;
data powzi´cia podejrzenia wystàpienia choroby;
przypuszczalna data pierwszego zaka˝enia;
miejsce pochodzenia êród∏a zaka˝enia;
dzia∏ania podj´te w celu zwalczenia choroby zakaênej;
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15) liczba zwierzàt z gatunków wra˝liwych na zaka˝enie w gospodarstwie:
a) byd∏o,
b) Êwinie,
c) owce,
d) kozy,
e) drób,
f) koniowate,
g) ryby,
h) dzikie zwierz´ta,
i) liczba nara˝onych na zara˝enie rodzin pszczelich
— w przypadku chorób pszczó∏;
16) liczba przypadków choroby w gospodarstwie:
a) byd∏o,
b) Êwinie,
c) owce,
d) kozy,
e) drób,
f) koniowate,
g) ryby,
h) dzikie zwierz´ta — z podaniem gatunków,
i) liczba rodzin pszczelich, u których stwierdzono obecnoÊç choroby — w przypadku chorób
pszczó∏;
17) liczba zwierzàt, które pad∏y w gospodarstwie:
a) byd∏o,
b) Êwinie,
c) owce,
d) kozy,
e) drób,
f) koniowate,
g) ryby,
h) dzikie zwierz´ta — z podaniem gatunków;
18) liczba sztuk zabitych lub poddanych ubojowi:
a) byd∏o,
b) Êwinie,
c) owce,
d) kozy,
e) drób,
f) koniowate,
g) ryby,
h) dzikie zwierz´ta — z podaniem gatunków;

Poz. 182

19) liczba unieszkodliwionych zw∏ok zwierzàt:
a) byd∏o,
b) Êwinie,
c) owce,
d) kozy,
e) drób,
f) koniowate,
g) ryby,
h) dzikie zwierz´ta — z podaniem gatunków,
i) liczba unieszkodliwionych rodzin pszczelich —
w przypadku chorób pszczó∏;
20) przewidywana data zakoƒczenia zabijania lub uboju;
21) przewidywana data zakoƒczenia unieszkodliwiania
zw∏ok zwierzàt.
W przypadku stwierdzenia klasycznego pomoru
Êwiƒ w powiadomieniu umieszcza si´ dodatkowo nast´pujàce informacje:
1) odleg∏oÊç od najbli˝szego gospodarstwa, w którym znajdujà si´ Êwinie;
2) liczb´ i przeznaczenie hodowlane Êwiƒ znajdujàcych si´ w ognisku choroby (do rozrodu, tuczu,
prosi´ta do 3. miesiàca ˝ycia);
3) liczb´ i przeznaczenie hodowlane chorych Êwiƒ
w ognisku choroby (do rozrodu, tuczu oraz prosi´ta do 3. miesiàca ˝ycia);
4) metody diagnozowania choroby;
5) w przypadku gdy choroba nie zosta∏a stwierdzona
w gospodarstwie, wskazuje si´ miejsce stwierdzenia choroby — w Êrodkach transportu albo w rzeêni;
6) stwierdzenie pierwotnych przypadków* wystàpienia klasycznego pomoru Êwiƒ u dzików.
W przypadku gdy choroba ryb zostanie stwierdzona
w gospodarstwach lub w strefach zatwierdzonych lub
wolnych, zg∏asza si´ jà jako pierwotne ognisko choroby.
W powiadomieniu, w cz´Êci przeznaczonej na informacje dodatkowe, wpisuje si´ nazw´ i opis zatwierdzonego gospodarstwa lub strefy, gdzie stwierdzono chorob´.
———————
*

Przypadki stwierdzone na obszarach wolnych od choroby,
tzn. poza obszarem obj´tym ograniczeniami w odniesieniu
do klasycznego pomoru Êwiƒ u dzików.

