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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
zarobkowego przewozu zwierzàt lub przewozu zwierzàt wykonywanego w zwiàzku z prowadzeniem

innej dzia∏alnoÊci gospodarczej2)

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. Nr 69,
poz. 625) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 64/432/EEC z dnia 26 czerw-
ca 1964 r. o problemach zdrowia zwierzàt w handlu byd∏em i trzodà chlewnà wewnàtrz Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 121,
z 29.07.1964 r.) w cz´Êci dotyczàcej prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zarobkowego przewozu zwierzàt lub przewozu
zwierzàt wykonywanego w zwiàzku z prowadzeniem innej dzia∏alnoÊci. Dane dotyczàce og∏oszenia aktu prawa Unii Euro-
pejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, dotyczà og∏oszenia tego aktu w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

§ 1. Podmiot zajmujàcy si´ zarobkowym przewo-
zem zwierzàt lub przewozem zwierzàt wykonywanym
w zwiàzku z prowadzeniem innej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, zwany dalej „przewoênikiem”, u˝ywa do prze-
wozu zwierzàt Êrodków transportu dopuszczonych de-
cyzjà powiatowego lekarza weterynarii na podstawie
przepisów o ochronie zwierzàt.  

§ 2. Ârodek transportu powinien byç:

1) skonstruowany w sposób uniemo˝liwiajàcy wypa-
danie i wyciekanie odchodów zwierz´cych, paszy
oraz Êció∏ki;

2) poddany czyszczeniu i odka˝aniu po ka˝dym prze-
wozie zwierzàt lub produktu mogàcego mieç
wp∏yw na zdrowie zwierzàt.

§ 3. Przewoênik powinien posiadaç sprz´t do
czyszczenia i odka˝ania, z wy∏àczeniem przypadku,
gdy wykonanie tych czynnoÊci przez inny podmiot jest
potwierdzone w prowadzonej przez przewoênika do-
kumentacji.

§ 4. Przewoênik prowadzi dokumentacj´ dla ka˝de-
go Êrodka transportu u˝ywanego do przewozu zwie-
rzàt. Dokumentacj´ t´ przechowuje si´ przez 3 lata od
dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

§ 5. Dokumentacja, o której mowa w § 4, zawiera:

1) wskazanie miejsca i dat´ za∏adunku zwierzàt;

2) nazwisko posiadacza zwierzàt i adres gospodar-
stwa lub nazw´ podmiotu zajmujàcego si´ obro-
tem zwierz´tami, poÊrednictwem w tym obrocie
lub skupem zwierzàt wraz z weterynaryjnym nu-
merem identyfikacyjnym obiektu, z którego zwie-
rz´ta sà zabierane;

3) wskazanie gatunku i liczby przewo˝onych zwierzàt;

4) dat´ i miejsce dostawy oraz adres, nazwisko lub
nazw´ podmiotu b´dàcego odbiorcà zwierzàt;

5) dat´ i miejsce przeprowadzenia czyszczenia i odka-
˝ania.

§ 6. Do stwierdzenia ponownego spe∏niania wy-
magaƒ weterynaryjnych, w przypadku wydania decy-
zji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, zwanej dalej „ustawà”, sà
niezb´dne wymagania okreÊlone w § 1—5.

§ 7. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzj´,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypad-
ku niespe∏nienia wymagaƒ, okreÊlonych w § 1—5.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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