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1657
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 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) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Schronisko dla zwierzàt powinno byç zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od
siedzib ludzkich, obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, zak∏adów nale˝àcych do podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie produkcji produktów
pochodzenia zwierz´cego, zak∏adów nale˝àcych do
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania Êrodków ˝ywienia zwierzàt,
zak∏adów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów
zwierz´cych, rzeêni, targów, sp´dów, ogrodów zoologicznych oraz innych miejsc gromadzenia zwierzàt.
2. Teren, na którym jest zlokalizowane schronisko,
powinien byç utwardzony i ogrodzony.
§ 2. 1. W schronisku dla zwierzàt wyodr´bnia si´
pomieszczenia przeznaczone do:
1) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;
2) izolowania zwierzàt chorych lub podejrzanych
o chorob´;
3) utrzymywania zwierzàt zdrowych, w tym osobne
dla samców, samic, samic z oseskami, m∏odych
oddzielonych od matek;
4) przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych;
5) przechowywania karmy;
6) przechowywania Êrodków dezynfekcyjnych;
7) prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentacji;
8) celów socjalnych.
2. W schronisku dla zwierzàt powinny znajdowaç
si´ ponadto:
1) wyodr´bnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantann´;
———————
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 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) pomieszczenie przeznaczone dla wydawania zwierzàt ze schroniska;
3) wyodr´bnione pomieszczenia lub boksy zapewniajàce separacj´ zwierzàt agresywnych.
§ 3. Schronisko wyposa˝a si´ w piec do spalania
zw∏ok zwierzàt lub ch∏odni´ do czasowego przetrzymywania tych zw∏ok w przypadku przekazywania ich
do zak∏adów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierz´cych.
§ 4. 1. Pomieszczenia lub boksy dla zwierzàt oddziela si´ przegrodami.
2. Âciany, pod∏ogi i drzwi w pomieszczeniach lub
boksach wykonuje si´:
1) z materia∏ów:
a) ∏atwych do mycia i odka˝ania,
b) niepowodujàcych urazów lub kontuzji u zwierzàt;
2) w sposób uniemo˝liwiajàcy ucieczk´ zwierzàt.
3. W pomieszczeniach lub boksach zapewnia si´
zwierz´tom swobodne poruszanie si´, legowisko oraz
sta∏y dost´p do wody zdatnej do picia.
§ 5. W schronisku zapewnia si´ wybiegi dla zwierzàt pozwalajàce na realizacj´ zachowaƒ w∏aÊciwych
dla przebywajàcych na nich gatunków zwierzàt.
§ 6. 1. Podmiot prowadzàcy schronisko prowadzi
wykaz zwierzàt przebywajàcych w schronisku.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) opis zwierz´cia, w tym jego gatunek, wiek, p∏eç,
maÊç i oznakowanie;
2) dat´ przyj´cia do schroniska oraz imi´, nazwisko
i adres osoby przekazujàcej zwierz´ do schroniska;
3) dane dotyczàce kwarantanny;
4) dane dotyczàce przeprowadzonych szczepieƒ i zabiegów weterynaryjnych;
5) dat´ opuszczenia schroniska oraz imi´, nazwisko
i adres osoby, której przekazano zwierz´;
6) dat´ Êmierci z podaniem przyczyny.
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3. Zwierz´ta wydaje si´ ze schroniska wraz z wypisem z wykazu zawierajàcym informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4.
§ 7. 1. Podmiot prowadzàcy schronisko zapewnia
zwierz´tom przebywajàcym w schronisku opiek´ weterynaryjnà, w szczególnoÊci w zakresie:

Poz. 1657

§ 8. Podmiot prowadzàcy schronisko do obs∏ugi
zwierzàt zatrudnia osoby, które sà przeszkolone w zakresie post´powania ze zwierz´tami oraz przepisów
o ochronie zwierzàt.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

1) kontroli stanu zdrowia;
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

2) profilaktyki i leczenia;
3) zwalczania paso˝ytów wewn´trznych i zewn´trznych.
2. Podmiot prowadzàcy schronisko prowadzi
ksià˝k´ kontroli weterynaryjnej, do której sà wpisywane zalecenia urz´dowego lekarza weterynarii.
3. Psy i koty przebywajàce w schronisku powinny
byç zaszczepione przeciwko wÊciekliênie.

———————
2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie szczegó∏owych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu schronisk dla zwierzàt (Dz. U. Nr 192, poz. 1611), które na podstawie art. 93
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt
(Dz. U. Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia.

