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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierzàt
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, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 2. 1. W miejscach, o których mowa w § 1 pkt 1,
powinny znajdowaç si´ w szczególnoÊci:

§ 1. Gromadzenie zwierzàt na:
1) targach zwierzàt gospodarskich odbywa si´ w miejscach oznaczonych, ogrodzonych i utwardzonych;
2) wystawach, pokazach lub konkursach zwierzàt
gospodarskich oraz targach, wystawach, pokazach
———————
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).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17,
poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz
z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

Dziennik Ustaw Nr 11

lub konkursach psów, kotów i zwierzàt innych ni˝
zwierz´ta gospodarskie odbywa si´ w miejscach
oznaczonych.

1) wydzielone miejsca:
a) dla poszczególnych gatunków zwierzàt gospodarskich zapewniajàce im ochron´ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
b) do sk∏adowania produktów biobójczych w rozumieniu przepisów o produktach biobójczych,
c) dla lekarza weterynarii umo˝liwiajàce mu wykonanie czynnoÊci urz´dowych,
d) dla zw∏ok zwierz´cych,
e) z zainstalowanym oÊwietleniem oraz wyposa˝one w urzàdzenia do bezpiecznego badania
zwierzàt gospodarskich;
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2) sprz´t lub urzàdzenia do za∏adunku i wy∏adunku
zwierzàt gospodarskich kopytnych, w tym sta∏e lub
przenoÊne rampy o kàcie nachylenia nieprzekraczajàcym 20°, z bokami trwale zabezpieczajàcymi
te zwierz´ta przed upadkiem i pod∏ogà o nieÊliskiej
nawierzchni.
2. Targi zwierzàt gospodarskich mogà odbywaç si´
wy∏àcznie w miejscach oddalonych co najmniej
o 50 m od innych miejsc przebywania tych zwierzàt,
rzeêni, obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spo˝ywczego, zak∏adów zatwierdzonych do prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania
oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierz´cego nieprzeznaczonych
do spo˝ycia przez ludzi lub zak∏adów wytwarzajàcych
pasze.
§ 3. W miejscach, o których mowa w § 1 pkt 2,
powinny znajdowaç si´ w szczególnoÊci wydzielone
miejsca, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a—d.
§ 4. 1. Wy∏adunek i za∏adunek zwierzàt przeprowadza si´ w sposób zabezpieczajàcy je przed upadkiem
i urazami, bez nara˝ania na zb´dny stres, ból i cierpienie.
2. Zwierz´ta gospodarskie kopytne, z wy∏àczeniem
prosiàt i warchlaków, po przywiezieniu na miejsce targu wy∏adowuje si´ ze Êrodków transportu.
3. Zwierz´ta agresywne lub wykazujàce objawy
chorobowe izoluje si´.
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§ 5. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierzàt zapewnia:
1) niezw∏oczne usuwanie:
a) nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów
o nawozach i nawo˝eniu i odchodów zwierzàt
innych ni˝ zwierz´ta gospodarskie,
b) zw∏ok zwierz´cych;
2) dost´p do bie˝àcej wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi w iloÊci wystarczajàcej do napojenia gromadzonych zwierzàt.
§ 6. Osoby zatrudnione przez podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie organizowania targów zwierzàt gospodarskich do obs∏ugi tych zwierzàt powinny
byç przeszkolone w zakresie post´powania z tymi
zwierz´tami.
§ 7. Po zakoƒczeniu targów, wystaw, pokazów lub
konkursów zwierzàt miejsca, w których by∏y przetrzymywane zwierz´ta, oczyszcza si´ i odka˝a.
§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29 paêdziernika 2002 r. w sprawie
szczegó∏owych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urzàdzaniu targów, sp´dów i wystaw zwierzàt (Dz. U. Nr 192, poz. 1609).
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

