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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt 

 

(druk nr 570) 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 

1605) 

 

Art. 42. 

1. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności 

poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej 

liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na 

skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych oraz podwyższonej śmiertelności 

zwierząt akwakultury, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do: 

1)   niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo 

najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

2)   pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych 

zwierząt; 

3)   uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których 

znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę, lub zwłoki zwierzęce; 

4)   wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności 

mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt
(8)

, wody, ściółki, nawozów 

naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i innych przedmiotów 

znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba; 
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5)   udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do 

badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich 

wykonywaniu; 

6)   udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu 

tych organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla 

wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu. 

1a. Posiadacz zwierząt gospodarskich natychmiast informuje powiatowego lekarza 

weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz. 

2. W przypadku powzięcia informacji wskazujących na możliwość wystąpienia choroby 

zakaźnej zwierząt przez podmioty prowadzące działalność w zakresie: 

1)   pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania lub obrotu niejadalnymi produktami 

pochodzenia zwierzęcego oraz działalność nadzorowaną w zakresie określonym w 

art. 4 ust. 3, 

2)   produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o 

wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego 

- przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, realizują również osoby mające kontakt ze 

zwierzętami, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków służbowych lub 

zawodowych, z tym że lekarz weterynarii wezwany do zwierzęcia w przypadku 

podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania 

informuje posiadacza zwierzęcia o obowiązkach określonych w ust. 1 i nadzoruje ich 

wykonanie do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

<3a. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 6, w odniesieniu do zwierząt wolno 

żyjących (dzikich), realizują również myśliwi oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu 

łowieckiego.> 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie informuje organ Inspekcji Weterynaryjnej 

o otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

5. Podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej niezwłocznie informuje 

organ Inspekcji Weterynaryjnej, jeżeli na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1, podejrzewa wystąpienie choroby zakaźnej zwierząt podlegającej 

obowiązkowi zwalczania. 
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6. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1 lub ust. 2-5, podejmuje niezwłocznie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia 

choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, a w szczególności: 

1)   nakazuje posiadaczowi zwierząt sporządzenie i aktualizację spisu wszystkich zwierząt 

lub zwłok zwierzęcych; 

1a)  ustala stan ilościowy produktów, w szczególności mięsa, mleka oraz środków 

żywienia zwierząt
(9)

, ściółki i nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o 

nawozach i nawożeniu i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym 

wystąpiła choroba, w zależności od choroby zakaźnej zwierząt; 

2)   przeprowadza dochodzenie epizootyczne; 

3)   przeprowadza badanie kliniczne zwierząt; 

4)   pobiera i wysyła próbki do badań laboratoryjnych. 

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

1)   okresu, w którym choroba zakaźna zwierząt mogła rozwijać się w gospodarstwie 

przed podejrzeniem lub stwierdzeniem jej wystąpienia u zwierząt z gatunku 

wrażliwego; 

2)   miejsca pochodzenia źródła choroby zakaźnej zwierząt wraz z ustaleniem innych 

gospodarstw, w których zwierzęta z gatunku wrażliwego mogły zostać zakażone; 

3)   dróg przemieszczania się ludzi, zwierząt i przedmiotów, które mogły być przyczyną 

szerzenia się choroby zakaźnej zwierząt, do lub z gospodarstwa - w okresie, o którym 

mowa w pkt 1. 

8. Powiatowy lekarz weterynarii natychmiast informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, 

w tym w formie elektronicznej, o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt 

wymienionej w pkt 1-15 załącznika nr 2 oraz o czynnościach podjętych w celu wykrycia 

lub wykluczenia tej choroby. 

9. Wojewódzki lekarz weterynarii przekazuje natychmiast Głównemu Lekarzowi Weterynarii, 

w tym w formie elektronicznej, informacje o podejrzeniu lub wystąpieniu choroby 

zakaźnej zwierząt wymienionej w pkt 1-15 załącznika nr 2 oraz o czynnościach podjętych 

w celu wykrycia lub wykluczenia tej choroby. 

10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt lub jej stwierdzenia 

powiatowy lekarz weterynarii stosuje środki przewidziane dla zwalczania danej choroby. 

11. Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, może 

na czas określony wyznaczyć, wokół gospodarstwa, w którym przebywają zwierzęta i co 
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do którego istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia jednego lub więcej przypadków 

choroby zakaźnej zwierząt, obszar, na którym przez ten czas może stosować środki 

przewidziane dla zwalczania danej choroby. 

 

Art. 44. 

1. W celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania 

powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji, może: 

1)   nakazać odosobnienie, strzeżenie lub obserwację zwierząt chorych lub zakażonych 

albo podejrzanych o zakażenie lub o chorobę; 

2)   wyznaczyć określone miejsce jako ognisko choroby; 

3)   zakazać wydawania świadectw zdrowia, dokumentów handlowych lub 

przewozowych; 

4)   nakazać zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podejrzanych o zakażenie 

lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną 

zwierząt; 

5)   nakazać oczyszczenie i odkażenie miejsc oraz środków transportu, a także odkażenie, 

zniszczenie lub usunięcie w sposób wykluczający niebezpieczeństwo szerzenia się 

choroby zakaźnej zwierząt środków żywienia zwierząt
(10)

, ściółki, nawozów 

naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu, oraz przedmiotów, z 

którymi miały kontakt zwierzęta chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub o 

chorobę; 

6)   zakazać osobom, które były lub mogły być w kontakcie ze zwierzętami chorymi, 

zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę, czasowego opuszczania 

ogniska choroby; 

7)   nakazać odkażanie rzeczy osób, które miały lub mogły mieć kontakt ze zwierzętami 

chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę; 

8)   zakazać karmienia zwierząt określonymi środkami żywienia zwierząt
(11)

 lub pojenia z 

określonych zbiorników i ujęć wody; 

9)   zakazać w ognisku choroby wprowadzania, przeprowadzania i wyprowadzania 

zwierząt lub sprowadzania i wywożenia produktów, zwłok zwierzęcych i środków 

żywienia zwierząt
(12)

; 

10)  nakazać: 

a)  badanie kliniczne zwierząt z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, 
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b)  przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z pobraniem próbek do badań 

laboratoryjnych, 

c)  wykonywanie określonych zabiegów na zwierzętach, w tym przeprowadzanie 

szczepień; 

11)  zakazać używania zwierząt w celu rozmnażania; 

12)  określać sposób postępowania ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub 

podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę, zwłokami zwierzęcymi, produktami oraz 

środkami żywienia zwierząt
(13)

 zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie; 

12a)  nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania oraz 

wykorzystywania ubocznych produktów zwierzęcych unieszkodliwienie zwłok 

zwierzęcych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych, produktów pozyskanych 

od tych zwierząt oraz przedmiotów, z którymi miały kontakt zabite zwierzęta; 

12b)   nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu 

zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego; 

<12c) nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu 

umożliwienia wykonania odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących 

(dzikich) lub zakazać działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

tego odstrzału;> 

13)  nakazać podmiotom zajmującym się ubojem zwierząt przeprowadzenie uboju z 

określeniem jego warunków; 

14)  nakazać podmiotom zajmującym się transportem zwierząt lub zwłok zwierzęcych ich 

transport do wskazanych miejsc; 

15)  nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji produktów ich 

przetworzenie oraz, jeżeli jest to konieczne, zastosowanie do tego przetworzenia 

określonej technologii; 

16)  nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie prowadzenia 

przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury podjęcie czynności 

prowadzących do ograniczenia lub wyeliminowania czynnika chorobotwórczego; 

17)  określić stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1-16, wynikających ze 

stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeństwo 

epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń 

dla zdrowia publicznego. 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1a. W przypadku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt powiatowy lekarz 

weterynarii może, w drodze decyzji: 

1)   nakazać odosobnienie, strzeżenie lub obserwację zwierząt chorych lub zakażonych 

albo podejrzanych o zakażenie lub o chorobę; 

2)   zakazać wydawania świadectw zdrowia, dokumentów handlowych lub 

przewozowych; 

3)   nakazać oczyszczenie i odkażenie miejsc oraz środków transportu, a także odkażenie, 

zniszczenie lub usunięcie w sposób wykluczający niebezpieczeństwo szerzenia się 

choroby zakaźnej zwierząt środków żywienia zwierząt
(15)

, ściółki, nawozów 

naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu, oraz przedmiotów, z 

którymi miały kontakt zwierzęta chore, zakażone lub podejrzane o zakażenie lub o 

chorobę; 

4)   nakazać odkażanie rzeczy osób, które miały lub mogły mieć kontakt ze zwierzętami 

chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie lub o chorobę; 

5)   zakazać karmienia zwierząt określonymi środkami żywienia zwierząt
(16)

 lub pojenia z 

określonych zbiorników i ujęć wody; 

6)   nakazać: 

a)  badanie kliniczne zwierząt z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, 

b)  przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z pobraniem próbek do badań 

laboratoryjnych, 

c)  wykonywanie określonych zabiegów na zwierzętach, w tym przeprowadzanie 

szczepień; 

7)    nakazać posiadaczowi gospodarstwa podjęcie określonych działań w celu 

zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego. 

<1b. Jeżeli na obszarze innego powiatu istnieje konieczność zastosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 pkt 12a oraz 13–15 i 17, powiatowy lekarz weterynarii 

wnioskuje o zastosowanie tych środków do właściwego powiatowego lekarza 

weterynarii, który wydaje decyzję w sprawie zastosowania tych środków.> 

[2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 1a, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.] 

<2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1–1b, nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności.> 

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 1a pkt 2 nie stosuje się do wydawania świadectw zdrowia dla 

zwierząt akwakultury. 
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Art. 45. 

1. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii, w drodze 

rozporządzenia - aktu prawa miejscowego, może: 

1)   określić obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie 

wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, 

oraz sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego; 

2)   wprowadzić czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów; 

3)   czasowo zakazać organizowania: 

a)  widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazać czasowe zawieszenie określonej 

działalności, 

b)  targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań i odłowów zwierząt 

łownych; 

<3a) zakazać utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych;> 

4)    ograniczyć przemieszczanie lub obrót albo zakazać przemieszczania lub obrotu 

zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i 

produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować 

szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt; 

5)   nakazać zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane 

przez urzędowego lekarza weterynarii; 

5a)  nakazać posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z 

gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi 

weterynarii; 

6)   nakazać przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień; 

7)   nakazać oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania 

zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, 

środków żywienia zwierzą, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu; 

8)   nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać 

dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno 

żyjących (dzikich); 

8a)  nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków 

padnięć lub dostarczanie odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc; 
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8b)  nakazać zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych zwierząt łownych, 

zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

pochodzących od tych zwierząt; 

[8c)  nakazać zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych;] 

<8c) nakazać zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, 

a także ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne 

działanie środka dezynfekcyjnego;> 

8d)  nakazać zarządcom przejść granicznych wykonanie określonych działań lub 

zastosowanie określonego sprzętu, urządzeń i materiałów na przejściach granicznych; 

8e)  nakazać podjęcie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed 

przenikaniem czynnika zakaźnego; 

<8f) nakazać pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i określić sposób ich 

pobierania;> 

9)    nakazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji , przetwarzania 

lub dystrybucji produktów lub pasz zastosowanie określonej technologii; 

10)  nakazać utrzymywanie zwierząt, w tym ich karmienie lub pojenie, w określony 

sposób; 

11)  określić stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1-10, wynikających ze 

stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeństwo 

epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń 

dla zdrowia publicznego. 

1a. Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazów, o których mowa w ust. 

1 pkt 8a-8d i 9, przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot kosztów faktycznie 

poniesionych w związku z realizacją tych nakazów. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć obszaru tylko jednego powiatu. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem podania do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii uchyla wydane rozporządzenie niezwłocznie po ustaniu 

zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania 

lub jej likwidacji. 
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Art. 46. 

1. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i potrzeby zarządzenia środków, o których mowa w 

art. 45 ust. 1, na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu właściwy powiatowy 

lekarz weterynarii informuje o tym natychmiast właściwego wojewódzkiego lekarza 

weterynarii. 

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

1)   określenie choroby zakaźnej zwierząt; 

2)   określenie obszaru zagrożonego wystąpieniem lub obszaru występowania choroby 

zakaźnej zwierząt; 

3)   uzasadnienie podjęcia środków. 

3. Wojewoda w przypadku, o którym mowa w ust. 1, na wniosek wojewódzkiego lekarza 

weterynarii, w drodze rozporządzenia: 

1)   określa obszar, na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie 

wystąpienia tej choroby, w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony, 

oraz sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego lub 

2)   wprowadza czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób lub pojazdów, lub 

3)   czasowo zakazuje organizowania: 

a)  widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazuje czasowe zawieszenie określonej 

działalności, lub 

b)  targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, polowań i odłowów zwierząt 

łownych, lub 

<3a) zakazać utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków 

wrażliwych, lub> 

4)   ogranicza przemieszczanie lub obrót albo zakazuje przemieszczania lub obrotu 

zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i 

produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować 

szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt, lub, 

5)   nakazuje zaopatrywanie zwierząt lub produktów w świadectwa zdrowia wystawiane 

przez urzędowego lekarza weterynarii, lub 

5a)   nakazuje posiadaczom zwierząt zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z 

gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi 

weterynarii, lub 
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6)   nakazuje przeprowadzenie zabiegów na zwierzętach, w tym szczepień, lub 

7)   nakazuje oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania 

zwierząt lub miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów, 

środków żywienia zwierząt
(31)

, a także oczyszczanie i odkażanie środków transportu, 

lub 

8)    nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazuje 

dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno 

żyjących (dzikich), lub, 

8a)  nakazuje utrzymywanie zwierząt, w tym ich karmienie lub pojenie, w określony 

sposób, lub 

8b)  nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków 

padnięć lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u określonych gatunków 

zwierząt lub dostarczanie odstrzelonych zwierząt do określonych miejsc, lub 

8c)   nakazuje zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych zwierząt 

łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

pochodzących od tych zwierząt, lub  

[8d)   nakazuje zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, lub] 

<8d) nakazać zarządcom dróg publicznych wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także 

ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie 

środka dezynfekcyjnego, lub> 

8e)   nakazuje zarządcom przejść granicznych wykonanie określonych działań lub 

zastosowanie określonego sprzętu, urządzeń i materiałów na przejściach granicznych, 

lub  

8f)  nakazuje podjęcie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed 

przenikaniem czynnika zakaźnego, lub 

<8g) nakazać pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i określić sposób ich 

pobierania, lub> 

9)    nakazuje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji , przetwarzania, 

dystrybucji produktów lub pasz zastosowanie określonej technologii, lub, 

10)  określa stosowanie środków innych niż wymienione w pkt 1-9, wynikających ze 

stosowanych bezpośrednio w systemie prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zapewniających bezpieczeństwo 
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epizootyczne, w szczególności zapobieganie, ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń 

dla zdrowia publicznego. 

3a.  Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazów, o których mowa w ust. 

3 pkt 8b-8e i 9, przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot kosztów faktycznie 

poniesionych w związku z realizacją tych nakazów. 

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, wchodzi w życie z dniem podania do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 

5. Wojewoda uchyla wydane rozporządzenie na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii. 

 

<Art. 46c. 

Warunki i sposób utrzymywania mat dezynfekcyjnych wykładanych w przypadku 

wydania nakazów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8c i art. 46 ust. 3 pkt 8d, 

określają porozumienia pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a zarządcami dróg 

publicznych.> 

 

Art. 47a. 

1. W przypadku gdy odstrzał sanitarny zwierząt został nakazany w przepisach wydanych na 

podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 3 pkt 8 albo art. 47 ust. 1, na obszarach objętych 

formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 

422), lub otulinach w rozumieniu tej ustawy, odstrzał ten przeprowadza Polski Związek 

Łowiecki. 

<1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zakazów, nakazów i ograniczeń 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

oraz wprowadzonych na jej podstawie nie stosuje się w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt, z tym że przeprowadzenie tego 

odstrzału odbywa się po ustaleniu jego warunków z dyrektorem parku narodowego – 

w odniesieniu do obszaru parku narodowego lub regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska – w odniesieniu do obszaru rezerwatu przyrody. 

1b. Odstrzału sanitarnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do zwierząt objętych 

ochroną gatunkową.> 

2. Podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego 

zwierząt wprowadzonego w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 
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ust. 3 pkt 8 albo art. 47 ust. 1, przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany 

zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia, zwany dalej "ryczałtem". 

3. Ryczałt przysługuje: 

1)   myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt - w wysokości 70% kwoty 

ryczałtu; 

2)   dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano 

odstrzału sanitarnego, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w przypadkach, o 

których mowa w ust. 1 - w wysokości 30% kwoty ryczałtu. 

4. Kwotę ryczałtu ustala i wypłaca: 

1)   Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, albo 

2)   dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano 

odstrzału sanitarnego 

-   powiatowy lekarz weterynarii. 

5. Polski Związek Łowiecki albo dzierżawca, albo zarządca obwodu łowieckiego, na 

obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego, przekazuje kwotę ryczałtu, o której 

mowa w ust. 3 pkt 1, myśliwym, którzy wykonali odstrzał sanitarny zwierząt. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia: 

1)   określi wysokość ryczałtu, mając na względzie koszty wykonania odstrzału 

sanitarnego, dojazdu do miejsca prowadzenia tego odstrzału, koszty transportu tuszy 

do miejsca wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii, a także koszty 

przechowywania tusz zwierząt albo utylizacji zwierząt lub ich części; 

2)   może określić szczegółowe warunki, sposób oraz termin wypłaty ryczałtu, mając na 

względzie zapewnienie rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia ustalenia i wypłaty 

tego ryczałtu. 

<Art. 47b. 

1. W przypadku gdy odstrzał sanitarny zwierząt został nakazany w przepisach 

wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 46 ust. 3 pkt 8 albo art. 47 ust. 1, 

Polski Związek Łowiecki, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, wyznacza 

poszczególnym dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich do wykonania 

odstrzału sanitarnego osoby posiadające uprawnienia do wykonywania polowania. 

2. W przypadku niewykonywania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego nakazu, 

o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8–8b, art. 46 ust. 3 pkt 8–8c lub art. 47 ust. 1, 

z przyczyn leżących po jego stronie, dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego 



- 13 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub starosta, na wniosek powiatowego 

lekarza weterynarii lub Polskiego Związku Łowieckiego, wypowiada umowę 

dzierżawy obwodu łowieckiego. 

3. Na wniosek organu Inspekcji Weterynaryjnej Polski Związek Łowiecki, dzierżawca 

lub zarządca obwodu łowieckiego przekazują temu organowi niezbędne do 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt informacje dotyczące: 

1) zwierząt łownych, w szczególności o liczbie zwierząt łownych występujących na 

danym obszarze oraz szacowanej zmianie stanu liczebnego tych zwierząt w 

danym okresie, 

2) planów łowieckich i wykonania tych planów 

– w formie i terminie określonych w tym wniosku.> 

 

Art. 78. 

Kto: 

1)   wbrew zakazowi prowadzi szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym zwierząt lub 

wykonuje takie szczepienia, 

2)   nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania 

choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie, wymienionych w art. 44 ust. 

1 pkt 3, 6, 9, 12 i 17, ust. 1a pkt 2 i pkt 6 lit. c, art. 45 ust. 1 pkt 2-4 i 11 oraz art. 46 ust. 3 

pkt 2-4 i 10, 

3)   nie stosuje się do nakazu przeprowadzenia powszechnych badań, leczenia lub innych 

zabiegów na zwierzętach z gatunków wrażliwych wydanego na podstawie art. 47 ust. 1,  

4)   nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych na podstawie art. 48 ust. 3 

lub art. 48a ust. 3 pkt 1 

<5)  udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności wynikających z nakazów organów 

Inspekcji Weterynaryjnej wydanych w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej 

zwierząt.> 

- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.<,> 

 

Art. 85aa. 

1. Kto, wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania 

takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w: 

1)   art. 44 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 1a pkt 1: 
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a)  nie odosabnia lub nie strzeże zwierząt chorych lub zakażonych albo podejrzanych o 

zakażenie lub o chorobę, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

b)  nie obserwuje zwierząt chorych lub zakażonych albo podejrzanych o zakażenie lub o 

chorobę, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8, 

<1a) art. 45 ust. 1 pkt 3a i art. 46 ust. 3 pkt 3a, utrzymuje lub prowadzi chów 

lub hodowlę zwierząt z gatunków wrażliwych, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 0,2 do trzykrotności,> 

2)   art. 44 ust. 1 pkt 4, nie zabija lub nie poddaje ubojowi zwierząt chorych lub 

zakażonych lub podejrzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków 

wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, podlega karze pieniężnej w wysokości 

od 0,5 do 2,6, 

3)   art. 44 ust. 1 pkt 5 i art. 44 ust. 1a pkt 3, nie oczyszcza lub nie odkaża miejsc lub 

środków transportu, a także nie odkaża, nie niszczy lub nie usuwa w sposób 

wykluczający niebezpieczeństwo szerzenia się choroby zakaźnej zwierząt, pasz, 

ściółki, nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu, lub 

przedmiotów, z którymi miały kontakt zwierzęta chore, zakażone, lub podejrzane o 

zakażenie lub o chorobę, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

4)   art. 44 ust. 1 pkt 7 i art. 44 ust. 1a pkt 4, nie odkaża rzeczy osób, które miały lub 

mogły mieć kontakt ze zwierzętami chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o 

zakażenie lub o chorobę, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8, 

5)   art. 44 ust. 1 pkt 8 i art. 44 ust. 1a pkt 5, karmi zwierzęta określonymi paszami lub poi 

je z określonych zbiorników i ujęć wody, podlega karze pieniężnej w wysokości od 

0,2 do 0,8, 

6)   art. 44 ust. 1 pkt 10 lit. c, art. 45 ust. 1 pkt 6 i art. 46 ust. 3 pkt 6, nie wykonuje 

określonych zabiegów na zwierzętach, w tym nie przeprowadza szczepień, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8, 

7)   art. 44 ust. 1 pkt 11, używa zwierząt w celu rozmnażania, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 0,5 do dwukrotności, 

8)   art. 44 ust. 1 pkt 12a, będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie 

przetwarzania oraz wykorzystywania ubocznych produktów zwierzęcych, nie 

unieszkodliwia zwłok zwierzęcych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych, 

produktów pozyskanych od tych zwierząt lub przedmiotów, z którymi miały kontakt 
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zabite zwierzęta, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do 

pięciokrotności, 

[9)   art. 44 ust. 1 pkt 12b i art. 44 ust. 1a pkt 7, będąc posiadaczem gospodarstwa, nie 

podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed 

przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 

dwukrotności,] 

<9) art. 44 ust. 1 pkt 12b i art. 44 ust. 1a pkt 7, będąc posiadaczem gospodarstwa, nie 

podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed 

przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 

do dwukrotności,> 

<9a) art. 44 ust. 1 pkt 12c, będąc posiadaczem gospodarstwa, nie podejmuje 

określonych działań w celu umożliwienia wykonania odstrzału sanitarnego 

zwierząt wolno żyjących (dzikich), podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 

do dwukrotności,> 

10)  art. 44 ust. 1 pkt 13, będąc podmiotem zajmującym się ubojem zwierząt, nie 

przeprowadza uboju tych zwierząt albo przeprowadza ten ubój z naruszeniem 

określonych warunków, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do 

pięciokrotności, 

11)  art. 44 ust. 1 pkt 14, będąc podmiotem zajmującym się transportem zwierząt lub 

zwłok zwierzęcych, nie transportuje ich do wskazanych miejsc, podlega karze 

pieniężnej w wysokości od dwukrotności do czterokrotności, 

12)  art. 44 ust. 1 pkt 15, będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie 

produkcji produktów, nie przetwarza tych produktów albo nie stosuje do tego 

przetworzenia określonej technologii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 

dwukrotności do pięciokrotności, 

13)  art. 44 ust. 1 pkt 16, będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie 

prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury, nie podejmuje 

czynności prowadzących do ograniczenia lub wyeliminowania czynnika 

chorobotwórczego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2,6, 

14)  art. 45 ust. 1 pkt 5 i art. 46 ust. 3 pkt 5, nie zaopatruje zwierząt lub produktów w 

świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności, 
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15)  art. 45 ust. 1 pkt 5a i art. 46 ust. 3 pkt 5a, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza 

miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę 

zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 0,5 do dwukrotności, 

16)  art. 45 ust. 1 pkt 7 i art. 46 ust. 3 pkt 7: 

a)  nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji lub dezynsekcji miejsc 

przebywania zwierząt, a także nie oczyszcza lub nie odkaża środków transportu, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

b)  nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji lub dezynsekcji miejsc 

przechowywania lub przetwarzania zwłok zwierzęcych, produktów lub pasz, podlega 

karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności, 

17)  art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt 8, nie prowadzi odstrzału sanitarnego zwierząt 

na określonym obszarze, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

18)  art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt 8, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu 

łowieckiego, nie prowadzi odstrzału sanitarnego zwierząt wolno żyjących (dzikich) 

na określonym obszarze, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3, 

19)  art. 45 ust. 1 pkt 8a i art. 46 ust. 3 pkt 8b, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu 

łowieckiego, nie zgłasza przypadków padnięć lub nie dostarcza odstrzelonych 

zwierząt łownych do określonych miejsc, podlega karze pieniężnej w wysokości od 

0,25 do 1,3, 

20)  art. 45 ust. 1 pkt 8b i art. 46 ust. 3 pkt 8c, nie zagospodarowuje w określony sposób 

tusz odstrzelonych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego pochodzących od tych zwierząt, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 0,2 do 0,8, 

21)  art. 45 ust. 1 pkt 8c i art. 46 ust. 3 pkt 8d, będąc zarządcą dróg publicznych, nie 

wykłada mat dezynfekcyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 

dwukrotności do czterokrotności, 

[22)  art. 45 ust. 1 pkt 8e i art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu 

zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności,] 

<22) art. 45 ust. 1 pkt 8e i art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w 

celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 do dwukrotności,> 
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<22a) art. 45 ust. 1 pkt 8f i art. 46 ust. 3 pkt 8g, nie pobiera próbek do badań 

laboratoryjnych w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 

0,1 do dwukrotności,> 

23)  art. 45 ust. 1 pkt 9 i art. 46 ust. 3 pkt 9, będąc podmiotem prowadzącym działalność 

w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji produktów lub pasz, nie stosuje 

określonej technologii, podlega karze pieniężnej w wysokości od dwukrotności do 

pięciokrotności, 

24)  art. 45 ust. 1 pkt 10 i art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi ich 

i nie poi, w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8, 

25)  art. 57e ust. 4: 

a)  nie zabija utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gatunków wrażliwych lub nie 

poddaje tych zwierząt ubojowi, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 

dwukrotności, 

b)  wprowadza do gospodarstwa lub utrzymuje w nim zwierzęta z gatunków wrażliwych 

przez okres wskazany w programie bioasekuracji, podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 2,5 do 4,5 

- kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok 

poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Kto uchyla się od wprowadzonych na podstawie przepisów ustawy obowiązków 

określonych w programie: 

1)   zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

2)   mającym na celu wykrycie występowania zakażeń czynnikami wywołującymi 

choroby zakaźne zwierząt lub poszerzenie wiedzy o ryzyku występowania takich 

chorób, 

3)   nadzoru nad chorobami zakaźnymi zwierząt akwakultury mającego na celu 

osiągnięcie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, strefę lub enklawę statusu 

wolnych od danej choroby zakaźnej, 

4)   zwalczania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych 

wymienionych w rozporządzeniu nr 2160/2003, w załączniku I, 

5)   bioasekuracji mającym na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt 

podlegających obowiązkowi zwalczania 
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- podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

<2a. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 47b ust. 3, nie przekazuje organom 

Inspekcji Weterynaryjnej informacji niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt dotyczących zwierząt łownych, w szczególności o liczbie zwierząt łownych 

występujących na danym obszarze oraz szacowanej zmianie stanu liczebnego tych 

zwierząt w danym okresie lub informacji dotyczących planów łowieckich lub 

wykonania tych planów, w formie lub terminie określonym we wniosku, o którym 

mowa w art. 47b ust. 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 do 

dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego.> 

3. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w [ust. 1 i 2,] <ust. 1–2a> 

powiatowy lekarz weterynarii bierze pod uwagę stopień spowodowanego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt oraz zakres stwierdzonych 

naruszeń lub ich stopień, a także, odpowiednio, wielkość gospodarstwa, liczbę zwierząt, 

powierzchnię gospodarstwa lub wielkość produkcji w zakładzie, których dotyczy dane 

naruszenie. 

 

Art. 85ca.
 

W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu, o którym mowa w art. 85aa 

[ust. 1 i 2,] <ust. 1–2a> wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 85aa [ust. 1 i 2:] 

<ust. 1–2a:> 

1)   jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie naruszenie; 

2)   ustala się, dokonując powiększenia o 25% wysokości kary pieniężnej ustalonej zgodnie z 

pkt 1 i art. 85aa ust. 1-3. 


