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USTAWA
z dnia 25 czerwca 2009 r.
o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt
Art. 1. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (Dz. U. z 2008 r.
Nr 204, poz. 1281) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w tytule ustawy dodaje si´ odnoÊnik nr 1
w brzmieniu:
„1) Przepisy ustawy:
1) wykonujà postanowienia:
a) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 494/98
z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiajàcego
szczegó∏owe przepisy wykonawcze do
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 820/97
w odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w ramach
systemu identyfikacji i rejestracji byd∏a
(Dz. Urz. WE L 60 z 28.02.1998, str. 78;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 46, str. 12),
b) rozporzàdzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiajàcego system identyfikacji i rejestracji byd∏a i dotyczàcego
etykietowania wo∏owiny i produktów
z wo∏owiny oraz uchylajàcego rozporzàdzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. Urz.
WE L 204 z 11.08.2000, str. 1, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 30, str. 248, z póên. zm.),
c) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1082/2003
z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiajàcego
szczegó∏owe zasady w celu wykonania
rozporzàdzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie
minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji byd∏a (Dz. Urz. UE L 156
z 25.06.2003, str. 9, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 39, str. 135, z póên. zm.),
d) rozporzàdzenia Rady (WE) nr 21/2004
z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiajàcego
system identyfikacji i rejestracji owiec
i kóz oraz zmieniajàcego rozporzàdzenie
(WE)
nr
1782/2003
i
dyrektywy
92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5
z 09.01.2004, str. 8, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,
t. 42, str. 56),
e) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 911/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporzàdzenia (WE)
nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie kolczyków, paszportów i rejestrów gospodarstw (Dz. Urz.
UE L 163 z 30.04.2004, str. 65, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 46, str. 242),

f) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1505/2006
z dnia 11 paêdziernika 2006 r. wdra˝ajàcego rozporzàdzenie Rady (WE) nr 21/2004
w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w zwiàzku z identyfikacjà
i rejestrowaniem owiec i kóz (Dz. Urz.
UE L 280 z 12.10.2006, str. 3),
g) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 504/2008
z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujàcego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG
w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008,
str. 3);
2) wdra˝ajà postanowienia:
a) decyzji Komisji 2006/968/WE z dnia
15 grudnia 2006 r. wykonujàcej rozporzàdzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec
i kóz (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006, str.
41, z póên. zm.),
b) dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji Êwiƒ (Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2008,
str. 31).”;
2) w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zasady identyfikacji i rejestracji zwierzàt,
w tym tryb nadawania numerów siedzib stad
oraz numerów identyfikacyjnych zwierzàt,
a tak˝e wpisywania na list´ prowadzonà przez
Agencj´ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i skreÊlania z tej listy podmiotów dostarczajàcych kolczyki lub duplikaty kolczyków,
kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierajàce
elektroniczne identyfikatory albo czytniki elektronicznych identyfikatorów, zwanych dalej
„dostawcami”;”;
3) w art. 2 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) koniowate — koniowate w rozumieniu art. 2
ust. 2 lit. c rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonujàcego dyrektywy Rady 90/426/EWG
i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149
z 07.06.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 504/2008”;”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) zak∏ad przetwórczy — zak∏ad, w którym
jest prowadzona dzia∏alnoÊç polegajàca na
przetwarzaniu zw∏ok zwierz´cych, w zakresie okreÊlonym w przepisach rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1774/2002 z dnia 3 paêdziernika 2002 r.
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ustanawiajàcego przepisy sanitarne dotyczàce produktów ubocznych pochodzenia
zwierz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273
z 10.10.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37,
str. 92, z póên. zm.);”,
c) po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:
„10a) spalarnia — spalarni´ w rozumieniu
pkt 30 albo 36 za∏àcznika I do rozporzàdzenia wymienionego w pkt 10;”,
d) w pkt 11:
— lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) w odniesieniu do Êwiƒ — osob´ fizycznà,
osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej,
w∏adajàcà zwierz´ciem, nawet tymczasowo,”,
— dodaje si´ lit. d w brzmieniu:
„d) w odniesieniu do koniowatych — podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 2
lit. a rozporzàdzenia nr 504/2008;”,
e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) siedziba stada — wszelkie budynki, zagrody, pastwiska lub miejsca na otwartej przestrzeni, w których przebywa dane stado
lub stada ró˝nych zwierzàt gospodarskich,
a tak˝e jest prowadzony chów lub hodowla tych zwierzàt;”,
f) po pkt 14 dodaje si´ pkt 14a w brzmieniu:
„14a) Êwinie — wszystkie zwierz´ta z rodziny
Suidae, z wy∏àczeniem dzików wolno ˝yjàcych;”;
4) w art. 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) elementy, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporzàdzenia nr 504/2008;”;
5) w art. 8:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dane dotyczàce zw∏ok zwierzàt gospodarskich oraz zak∏adów przetwórczych lub spalarni.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dane dotyczàce zak∏adów przetwórczych
lub spalarni mogà byç usuni´te z rejestru
zwierzàt gospodarskich oznakowanych po
up∏ywie okresu, o którym mowa w art. 11
ust. 2, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie
3 lat od dnia zaprzestania przetwarzania lub
spalania zw∏ok zwierzàt gospodarskich przez
podmioty prowadzàce zak∏ad przetwórczy
lub spalarni´.”;
6) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego,
podmiot prowadzàcy miejsce gromadzenia zwierzàt, podmiot prowadzàcy
rzeêni´ oraz podmiot prowadzàcy zak∏ad przetwórczy lub spalarni´ sà obo-
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wiàzani zg∏osiç kierownikowi biura powiatowego Agencji, zwanemu dalej
„kierownikiem biura”, siedzib´ stada,
miejsce gromadzenia zwierzàt, rzeêni´
oraz zak∏ad przetwórczy lub spalarni´
w celu nadania numeru siedziby stada,
numeru miejsca gromadzenia zwierzàt,
numeru rzeêni, numeru zak∏adu przetwórczego lub spalarni, nie póêniej ni˝
w dniu:
1) wprowadzenia pierwszego zwierz´cia
gospodarskiego do siedziby stada lub
miejsca gromadzenia zwierzàt;
2) uboju pierwszego zwierz´cia gospodarskiego;
3) unieszkodliwienia zw∏ok zwierz´cia
gospodarskiego w zak∏adzie przetwórczym lub spalarni.
2. Zg∏oszenia dokonuje si´ w formie:
1) pisemnej na formularzu udost´pnionym przez Agencj´ albo
2) elektronicznej:
a) przez umieszczenie danych na informatycznym noÊniku danych
w sposób okreÊlony przez Agencj´
albo
b) na formularzu umieszczonym na
stronie internetowej administrowanej przez Agencj´, umo˝liwiajàcym wprowadzenie danych do
systemu
teleinformatycznego
Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierzàt gospodarskich
oznakowanych.
3. Numer siedziby stada, numer rzeêni
oraz numer zak∏adu przetwórczego lub
spalarni sk∏ada si´ z:
1) liter „PL”;
2) dziewi´ciu cyfr oznaczajàcych, nadawany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, numer identyfikacyjny
posiadacza zwierz´cia gospodarskiego, w tym podmiotu prowadzàcego
rzeêni´, a w przypadku podmiotu prowadzàcego zak∏ad przetwórczy lub
spalarni´ — numer podmiotu prowadzàcego zak∏ad utylizacyjny;
3) trzech cyfr oznaczajàcych kolejny numer siedziby stada albo numer rzeêni,
albo numer zak∏adu przetwórczego
lub spalarni.
4. Kierownik biura wydaje posiadaczowi
zwierz´cia gospodarskiego oraz podmiotowi prowadzàcemu rzeêni´, zak∏ad
przetwórczy lub spalarni´ zaÊwiadczenie o nadanym numerze w terminie
7 dni od dnia otrzymania zg∏oszenia,
o którym mowa w ust. 1.
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5. Kierownik biura odmawia, w drodze decyzji, nadania numeru siedziby stada
albo numeru rzeêni, albo numeru zak∏adu przetwórczego lub spalarni, je˝eli nie
zosta∏ nadany numer, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2.

7. Zg∏oszeƒ, o których mowa w ust. 1, 3 i 6, dokonuje si´ w formie:

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje si´ do
posiadacza zwierzàt gospodarskich:

a) przez umieszczenie danych na informatycznym noÊniku danych w sposób
okreÊlony przez Agencj´ albo

1) w∏adajàcego tymi zwierz´tami tymczasowo w zwiàzku z ich transportem;
2) utrzymujàcego te zwierz´ta jako zwierz´ta cyrkowe w rozumieniu rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1739/2005
z dnia 21 paêdziernika 2005 r. ustanawiajàcego wymogi dotyczàce zdrowia zwierzàt w odniesieniu do przemieszczania zwierzàt cyrkowych mi´dzy
paƒstwami
cz∏onkowskimi
(Dz. Urz. UE L 279 z 22.10.2005,
str. 47).”;
7) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego
jest uprawniony do uzyskania informacji w zakresie danych dotyczàcych
zwierzàt w siedzibie jego stada, zawartych w rejestrze zwierzàt gospodarskich oznakowanych.
2. Je˝eli istniejà rozbie˝noÊci mi´dzy
danymi zawartymi w rejestrze zwierzàt gospodarskich oznakowanych
a stanem faktycznym, Agencja dokonuje aktualizacji tych danych, na
wniosek
posiadacza
zwierz´cia
gospodarskiego, z∏o˝ony na formularzu udost´pnionym przez Agencj´.
3. Podstaw´ dokonania aktualizacji stanowià dane zawarte w ksi´dze rejestracji prowadzonej dla danego stada.”;

1) pisemnej na formularzu udost´pnionym
przez Agencj´ albo
2) elektronicznej:

b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej
przez Agencj´, umo˝liwiajàcym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest
prowadzony rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych.”,
e) uchyla si´ ust. 8;
9) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. W rejestrze koniowatych gromadzi si´
dane okreÊlone w art. 21 ust. 1 rozporzàdzenia nr 504/2008.”;
10) po art. 13 dodaje si´ art. 13a i 13b w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Tworzy si´ centralnà baz´ danych
w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporzàdzenia nr 504/2008.
2. Centralnà baz´ danych prowadzi
podmiot, o którym mowa w art. 5
pkt 2.
3. Podmioty, o których mowa w art. 5,
niezw∏ocznie przekazujà do centralnej
bazy danych informacje, o których
mowa w art. 21 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 504/2008.

a) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

4. Za przekazanie i wprowadzenie do
centralnej bazy danych informacji,
o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporzàdzenia nr 504/2008, oraz ich
przechowywanie pobiera si´ op∏at´
od podmiotów innych ni˝ podmioty,
o których mowa w art. 5 pkt 2.

„3) ubój, zabicie lub padni´cie zwierz´cia w terminie 7 dni — w przypadku owiec i kóz.”,

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

8) w art. 12:

b) uchyla si´ ust. 2,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisów ust. 3 nie stosuje si´ do posiadaczy Êwiƒ w∏adajàcych nimi tymczasowo
w zwiàzku z:
1) transportem zwierzàt;
2) organizowaniem wystaw, pokazów lub
konkursów.”,
d) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6. Podmiot prowadzàcy zak∏ad przetwórczy
lub spalarni´ jest obowiàzany zg∏osiç kierownikowi biura, w terminie 7 dni, unieszkodliwienie zw∏ok zwierz´cia gospodarskiego.

1) sposób przekazywania do centralnej bazy danych informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporzàdzenia nr 504/2008, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego funkcjonowania centralnej
bazy danych oraz wiarygodnoÊç
informacji w niej zawartych;
2) wysokoÊç i sposób pobierania
op∏aty, o której mowa w ust. 4,
majàc na wzgl´dzie koszty ponoszone przez podmiot, o którym
mowa w art. 5 pkt 2, zwiàzane
z utrzymaniem centralnej bazy danych.
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Art. 13b. 1. Koszty zwiàzane z prowadzeniem,
utrzymaniem i modernizacjà centralnej bazy danych, o której mowa
w art. 13a, mogà byç dofinansowywane z bud˝etu paƒstwa w formie
dotacji celowej.
2. Dofinansowania udziela si´ na wniosek podmiotu prowadzàcego centralnà baz´ danych, o którym mowa
w art. 5 pkt 2, na podstawie umowy
zawartej mi´dzy tym podmiotem
a ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa.
3. Do umowy, o której mowa w ust. 2,
stosuje si´ przepisy art. 130 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.1)).”;
11) art. 14—16 otrzymujà brzmienie:
„Art. 14. 1. Koniowate sà zaopatrywane w paszport koniowatego zgodnie z rozporzàdzeniem nr 504/2008.
2. Wzór paszportu koniowatego jest
okreÊlony w za∏àczniku I do rozporzàdzenia nr 504/2008.
3. Informacje inne ni˝ okreÊlone w rozporzàdzeniu nr 504/2008 umieszcza si´
w paszporcie koniowatego po informacjach, o których mowa w rozporzàdzeniu nr 504/2008, nie naruszajàc
struktury tego paszportu przewidzianej
w rozporzàdzeniu nr 504/2008.
4. W∏aÊciciel koniowatego dokonuje
zg∏oszenia koniowatego, o którym
mowa w art. 5 rozporzàdzenia
nr 504/2008, podmiotowi, o którym
mowa w art. 5, przed dniem opuszczenia przez koniowatego lub jego matk´
siedziby stada, w której ten koniowaty
si´ urodzi∏, nie póêniej ni˝ w terminie
90 dni przed terminem okreÊlonym
w art. 5 ust. 6 rozporzàdzenia
nr 504/2008.
5. Po otrzymaniu zg∏oszenia podmiot,
o którym mowa w art. 5, nadaje koniowatemu numer identyfikacyjny w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia
nr 504/2008 oraz wydaje zg∏aszajàcemu paszport koniowatego w terminie
90 dni od dnia otrzymania zg∏oszenia.
6. Identyfikacja koniowatego jest dokonywana przez osob´ posiadajàcà co
najmniej Êrednie wykszta∏cenie, która
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.
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zawar∏a pisemnà umow´ z podmiotem, o którym mowa w art. 5.
7. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego w sposób okreÊlony w art. 11
rozporzàdzenia nr 504/2008 w∏aÊciciel
koniowatego jest obowiàzany udzieliç
osobie dokonujàcej tej identyfikacji
pomocy niezb´dnej do wykonania tej
czynnoÊci.
8. Je˝eli warunek okreÊlony w ust. 7 nie
zostanie spe∏niony mo˝na odstàpiç od
dokonania identyfikacji koniowatego.
W przypadku odstàpienia od dokonania identyfikacji koniowatego op∏ata,
o której mowa w art. 15 ust. 1, podlega zwrotowi w wysokoÊci pomniejszonej o koszty poniesione przez podmiot
dokonujàcy tej identyfikacji zwiàzane
z przystàpieniem do identyfikacji tego
koniowatego.
9. Podstawà wystawienia paszportu koniowatego jest:
1) dla koni pe∏nej krwi angielskiej, koni
czystej krwi arabskiej, koni rasy k∏usak oraz kuców szetlandzkich —
zidentyfikowanie konia oraz zaÊwiadczenie potwierdzajàce dokonanie wpisu do ksi´gi hodowlanej,
wydane na podstawie przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierzàt gospodarskich;
2) dla koni hodowlanych innych ras
ni˝ wymienione w pkt 1 — zg∏oszenie w∏aÊciciela konia zawierajàce
numery identyfikacyjne rodziców
konia, do którego do∏àcza si´:
a) oÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e
jest w∏aÊcicielem tego koniowatego,
b) zaÊwiadczenie
o
wykonaniu
sztucznego unasienniania albo
Êwiadectwo pokrycia klaczy, która jest matkà identyfikowanego
konia, wydane na podstawie
przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierzàt gospodarskich;
3) dla pozosta∏ych koniowatych:
a) zg∏oszenie w∏aÊciciela koniowatego zawierajàce numery identyfikacyjne rodziców koniowatego,
do którego do∏àcza si´:
— oÊwiadczenie potwierdzajàce,
˝e jest w∏aÊcicielem tego koniowatego,
— zaÊwiadczenie o wykonaniu
sztucznego
unasienniania
albo Êwiadectwo pokrycia klaczy, która jest matkà identyfikowanego koniowatego, wydane na podstawie przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich,
albo
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b) zg∏oszenie w∏aÊciciela koniowatego, do którego do∏àcza si´:
— oÊwiadczenie potwierdzajàce,
˝e jest w∏aÊcicielem tego koniowatego,
— wyniki badaƒ tego koniowatego w kierunku nosacizny
(Glanders),
niedokrwistoÊci
zakaênej koni (Equine infectious anaemia) i zarazy stadniczej (Dourine).
10. W przypadku koniowatych, o których
mowa w art. 7 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 504/2008, pochodzàcych z obszaru
parku narodowego lub parku krajobrazowego podstawà wystawienia paszportu koniowatego jest zg∏oszenie dyrektora parku narodowego lub dyrektora parku krajobrazowego.
11. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 10,
dokonuje si´ podmiotowi o którym
mowa w art. 5, nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni przed dniem opuszczenia
przez koniowatego obszaru parku narodowego lub parku krajobrazowego.
12. W∏aÊciciel koniowatego, a w przypadku koniowatych, o których mowa
w art. 7 ust. 1 rozporzàdzenia
nr 504/2008 — dyrektor parku narodowego lub dyrektor parku krajobrazowego, odbiera paszport koniowatego
lub jego duplikat osobiÊcie, chyba ˝e
z∏o˝y podmiotowi prowadzàcemu rejestr
koniowatych
oÊwiadczenie,
w którym wyrazi zgod´ na dor´czenie
mu tego paszportu lub jego duplikatu
za poÊrednictwem placówki pocztowej
operatora publicznego, przesy∏kà poleconà za potwierdzeniem odbioru.
13. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inny sposób identyfikacji koniowatych ni˝ okreÊlony w art. 11 rozporzàdzenia nr 504/2008, majàc na
wzgl´dzie zapewnienie mo˝liwoÊci
weryfikacji to˝samoÊci koniowatych,
zapobie˝enia wielokrotnego wydawania dokumentów identyfikacyjnych
oraz wykonanie wytycznych okreÊlonych w art. 12 ust. 3 rozporzàdzenia
nr 504/2008.
Art. 15. 1. Za czynnoÊci zwiàzane z identyfikacjà
koniowatych przeprowadzone w sposób okreÊlony w art. 11 rozporzàdzenia
nr 504/2008, dokonywanie opisu koniowatych, rejestrowanie i wydawanie
paszportów koniowatych, dokonywanie zmian w tych rejestrach oraz za dor´czenie paszportu koniowatego lub
jego duplikatu, w sposób okreÊlony
w art. 14 ust. 12, podmioty wymienione w art. 5 pobierajà op∏aty. Op∏aty nie
sà pobierane za czynnoÊci zwiàzane ze
zmianà w rejestrze koniowatych dotyczàcà podania daty uboju koniowatego
w rzeêni.
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2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, sà
pobierane przed dokonaniem czynnoÊci okreÊlonych w ust. 1.
3. Op∏ata pobierana za wydanie paszportu koniowatego obejmuje równie˝
koszty zniszczenia paszportu po zwróceniu go do podmiotu, który go wyda∏.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç i sposób pobierania oraz sposób i termin zwrotu op∏at za:
1) identyfikacj´ koniowatego przeprowadzonà w sposób okreÊlony w art. 11 rozporzàdzenia
nr 504/2008,
2) dokonanie opisu s∏ownego i graficznego koniowatego, a w przypadku
koni pe∏nej krwi angielskiej, koni
czystej krwi arabskiej, koni rasy k∏usak oraz kuców szetlandzkich —
zidentyfikowanie konia,
3) zarejestrowanie koniowatego,
4) wydanie i dor´czenie paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz
ich zniszczenie,
5) dokonanie zmian w rejestrze koniowatych
— uwzgl´dniajàc koszty ponoszone
przez podmioty, o których mowa
w art. 5, oraz koszty modernizacji centralnej bazy danych, o której mowa
w art. 13a ust. 1.
Art. 16. W przypadku zmiany w∏aÊciciela koniowatego:
1) paszport koniowatego jest przekazywany nowemu w∏aÊcicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania
tego koniowatego;
2) nowy w∏aÊciciel jest obowiàzany zawiadomiç o tej zmianie, w terminie 7 dni,
podmiot, o którym mowa w art. 5,
przedstawiajàc:
a) umow´, na podstawie której zosta∏o
przeniesione prawo w∏asnoÊci koniowatego albo pisemne oÊwiadczenie o nabyciu koniowatego, w którym sà zawarte dane poprzedniego
w∏aÊciciela
tego
koniowatego,
a w szczególnoÊci:
— imi´ i nazwisko albo nazwa,
— miejsce zamieszkania i adres albo
siedziba i adres,
— numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL) albo numer identyfikacyjny w krajowym
rejestrze urz´dowym podmiotów
gospodarki narodowej (REGON),
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b) paszport koniowatego;
3) op∏at´ za wprowadzenie danych nowego w∏aÊciciela do rejestru, o którym
mowa w art. 13, oraz do paszportu koniowatego ponosi nowy w∏aÊciciel koniowatego.”;
12) po art. 16 dodaje si´ art. 16a i 16b w brzmieniu:
„Art. 16a. 1. W∏aÊciciel koniowatego jest uprawniony do uzyskania informacji zawartych w rejestrze koniowatych w zakresie danych dotyczàcych koniowatych
b´dàcych jego w∏asnoÊcià.
2. Je˝eli istniejà rozbie˝noÊci mi´dzy
informacjami zawartymi w rejestrze
koniowatych a stanem faktycznym,
podmioty, o których mowa w art. 5,
na wniosek w∏aÊciciela koniowatego
dokonujà aktualizacji tych informacji.
Art. 16b. 1. Wykaz, o którym mowa w art. 4 ust. 5
rozporzàdzenia nr 504/2008, oraz informacje okreÊlone w art. 12 ust. 4,
art. 22 oraz art. 23 ust. 3 i 4 akapit
trzeci tego rozporzàdzenia sà publikowane na stronie internetowej administrowanej przez urzàd obs∏ugujàcy
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
2. G∏ówny Lekarz Weterynarii jest punktem kontaktowym, o którym mowa
w art. 23 ust. 4 akapit pierwszy rozporzàdzenia nr 504/2008.”;
13) w art. 17:
a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) oznakowaniu owcy i kozy w sposób okreÊlony w art. 4 ust. 1 rozporzàdzenia nr 21/2004,
w tym za∏o˝eniu na lewà ma∏˝owin´ usznà
owcy i kozy identyfikatora, o którym mowa
w za∏àczniku w cz´Êci A w ust. 3 lit. b tego
rozporzàdzenia, a ponadto:
a) za∏o˝eniu na prawà ma∏˝owin´ usznà kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierz´cia gospodarskiego — w przypadku
owiec i kóz nieprzeznaczonych do handlu,
albo
b) za∏o˝eniu na prawà ma∏˝owin´ usznà kolczyka zawierajàcego elektroniczny identyfikator spe∏niajàcy wymagania okreÊlone w ust. 1 i 3 rozdzia∏u II za∏àcznika do
decyzji Komisji 2006/968/WE z dnia
15 grudnia 2006 r. wykonujàcej rozporzàdzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec
i kóz (Dz. Urz. UE L 401 z 30.12.2006,
str. 41), zwanej dalej „decyzjà Komisji
nr 2006/968”
— w przypadku owiec i kóz przeznaczonych
do handlu;
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3) wytatuowaniu Êwini numeru identyfikacyjnego zwierz´cia gospodarskiego albo za∏o˝eniu na lewà ma∏˝owin´ usznà kolczyka
z numerem identyfikacyjnym zwierz´cia
gospodarskiego.”,
b) ust. 3 i 3a otrzymujà brzmienie:
„3. W przypadku utraty kolczyka lub kolczyka
zawierajàcego elektroniczny identyfikator
lub uszkodzenia go w sposób uniemo˝liwiajàcy identyfikacj´ zwierz´cia zast´puje si´
go odpowiednio duplikatem kolczyka lub
duplikatem kolczyka zawierajàcym elektroniczny identyfikator.
3a. Kolczyk lub duplikat kolczyka oraz kolczyk
lub duplikat kolczyka zawierajàcy elektroniczny identyfikator zwierz´cia gospodarskiego, które zosta∏o poddane ubojowi, zabite lub pad∏o, niszczy si´ pod nadzorem
urz´dowego lekarza weterynarii w sposób
uniemo˝liwiajàcy jego powtórne wykorzystanie, z tym ˝e w przypadku:
1) uboju zwierz´cia gospodarskiego —
zniszczenia kolczyka lub duplikatu kolczyka oraz kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierajàcego elektroniczny identyfikator dokonuje podmiot prowadzàcy
rzeêni´;
2) zabicia lub padni´cia zwierz´cia gospodarskiego — zniszczenia kolczyka lub
duplikatu kolczyka oraz kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierajàcego elektroniczny identyfikator dokonuje podmiot
prowadzàcy zak∏ad przetwórczy lub spalarni´, który unieszkodliwi∏ zw∏oki tego
zwierz´cia;
3) uboju na terenie gospodarstwa cielàt do
szóstego miesiàca ˝ycia, Êwiƒ, owiec
i kóz, w celu produkcji mi´sa przeznaczonego na u˝ytek w∏asny, zgodnie
z przepisami o produktach pochodzenia
zwierz´cego — zniszczenia kolczyka lub
duplikatu kolczyka oraz kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierajàcego elektroniczny identyfikator dokonuje posiadacz
tych zwierzàt.”;
14) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest sk∏adany w formie:
1) pisemnej na formularzu udost´pnionym
przez Agencj´ albo
2) elektronicznej:
a) przez umieszczenie danych na informatycznym noÊniku danych w sposób okreÊlony przez Agencj´ albo
b) na formularzu umieszczonym na stronie
internetowej
administrowanej
przez
Agencj´, umo˝liwiajàcym wprowadzenie
danych do systemu teleinformatycznego
Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych.”;
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15) w art. 19:
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17) w art. 20a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiadacz byd∏a zg∏asza kierownikowi biura
fakt oznakowania zwierz´cia, zgodnie z art. 4
ust. 2 rozporzàdzenia nr 1760/2000, w ka˝dym przypadku przed opuszczeniem przez
to zwierz´ siedziby stada, w której si´ urodzi∏o, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni
od dnia urodzenia tego zwierz´cia, z zastrze˝eniem art. 22.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje si´ w formie:
1) pisemnej na formularzu udost´pnionym
przez Agencj´ albo
2) elektronicznej:
a) przez umieszczenie danych na informatycznym noÊniku danych w sposób
okreÊlony przez Agencj´ albo
b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej
przez Agencj´, umo˝liwiajàcym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest
prowadzony rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych.”,
c) ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. Posiadacz byd∏a odbiera paszport byd∏a
lub jego duplikat osobiÊcie, chyba ˝e z∏o˝y
podmiotowi prowadzàcemu rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych oÊwiadczenie, w którym wyrazi zgod´ na dor´czenie mu tego paszportu lub jego duplikatu
za poÊrednictwem placówki pocztowej
operatora publicznego, przesy∏kà poleconà
za potwierdzeniem odbioru.”,
d) po ust. 5a dodaje si´ ust. 5b w brzmieniu:
„5b. Op∏aty, o których mowa w ust. 5, sà pobierane przed dokonaniem czynnoÊci okreÊlonych w ust. 5.”;
16) w art. 20 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zg∏oszeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje si´ w formie:
1) pisemnej na formularzu udost´pnionym
przez Agencj´ albo
2) elektronicznej:
a) przez umieszczenie danych na informatycznym noÊniku danych w sposób okreÊlony przez Agencj´ albo
b) na formularzu umieszczonym na stronie
internetowej
administrowanej
przez
Agencj´, umo˝liwiajàcym wprowadzenie
danych do systemu teleinformatycznego
Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych.”;

„3. Posiadacz owcy lub kozy, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 rozporzàdzenia nr 21/2004, przekazuje liczb´ i numery identyfikacyjne owiec
i kóz ustalone podczas spisu kierownikowi biura:
1) na formularzu udost´pnionym przez Agencj´ albo
2) w formie elektronicznej:
a) przez umieszczenie danych na informatycznym noÊniku danych w sposób okreÊlony przez Agencj´ albo
b) na formularzu umieszczonym na stronie
internetowej
administrowanej
przez
Agencj´, umo˝liwiajàcym wprowadzenie
danych do systemu teleinformatycznego
Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierzàt gospodarskich oznakowanych
— w terminie 7 dni od dnia dokonania tego
spisu.”;
18) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. Posiadacz zwierz´cia gospodarskiego nabywa bezpoÊrednio u dostawcy znajdujàcego si´ na liÊcie, o której mowa
w art. 26:
1) kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierzàt
gospodarskich, lub
2) kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierajàce elektroniczne identyfikatory,
lub
3) czytniki elektronicznych identyfikatorów.”;
19) w art. 22 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Zg∏oszeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje si´ w formie pisemnej na formularzu udost´pnionym przez Agencj´ albo w formie elektronicznej przez umieszczenie danych na informatycznym noÊniku danych w sposób okreÊlony przez Agencj´.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania, jakie powinien spe∏niaç formularz
umieszczany na stronie internetowej administrowanej przez Agencj´, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 pkt 2 lit. b, art. 12 ust. 7 pkt 2
lit. b, art. 18 ust. 5 pkt 2 lit. b, art. 19 ust. 1a
pkt 2 lit. b, art. 20 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz
art. 20a ust. 3 pkt 2 lit. b, oraz szczegó∏owe warunki i sposób przekazywania danych na tym
formularzu, majàc na uwadze zapewnienie
bezpieczeƒstwa i wiarygodnoÊci przesy∏anych
informacji.”;
20) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Posiadacz Êwini, z wy∏àczeniem podmiotu prowadzàcego rzeêni´, zarobkowy transport zwierzàt oraz przetrzymujàcego zwierz´ta w miejscach gromadzenia zwierzàt albo na wysta-
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wach, pokazach lub konkursach, jest obowiàzany prowadziç ksi´g´ rejestracji, w której
umieszcza numer siedziby stada oraz liczb´
zwierzàt gospodarskich w tej siedzibie.”;
21) w art. 26:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpis na list´ dostawców, o której mowa
w ust. 1, nast´puje po:
1) z∏o˝eniu przez wnioskodawc´ do Prezesa
Agencji wniosku na formularzu opracowanym przez Agencj´, do którego do∏àcza si´:
a) wyniki badaƒ wykonanych przez niezale˝ne od wnioskodawcy laboratorium
badawcze, stwierdzajàcych, ˝e dostarczany kolczyk lub duplikat kolczyka b´dzie spe∏nia∏ wymagania okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie
art. 17 ust. 5 albo
b) wyniki badaƒ wykonanych przez niezale˝ne od wnioskodawcy laboratorium
badawcze, stwierdzajàcych, ˝e dostarczany kolczyk i duplikat kolczyka zawierajàcy elektroniczny identyfikator b´dzie spe∏nia∏ wymagania okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie
art. 17 ust. 5 oraz dokument wystawiony przez laboratorium badawcze, znajdujàce si´ w wykazie laboratoriów,
o którym mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2,
stwierdzajàcy, ˝e dostarczany kolczyk
i duplikat kolczyka zawierajàcy elektroniczny identyfikator b´dzie spe∏nia∏ wymagania okreÊlone w decyzji Komisji
nr 2006/968, albo
c) dokument wystawiony przez laboratorium badawcze znajdujàce si´ w wykazie laboratoriów badawczych, o którym
mowa w art. 32a ust. 5 pkt 2, stwierdzajàcy, ˝e dostarczany czytnik elektronicznych identyfikatorów b´dzie spe∏nia∏
wymagania okreÊlone w decyzji Komisji nr 2006/968;
2) zawarciu umowy, o której mowa w art. 27.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazw´, siedzib´ i adres
wnioskodawcy;
2) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
3) numer w Krajowym Rejestrze Sàdowym
albo Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej;
4) rodzaj towaru, jaki wnioskodawca zamierza dostarczaç w ramach umowy,
o której mowa w art. 27;
5) obszar, na którym wnioskodawca prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà.”;
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22) w art. 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zobowiàzanie do:
a) terminowego dostarczania kolczyków, duplikatów kolczyków, kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierajàcych elektroniczne
identyfikatory, spe∏niajàcych wymagania
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 oraz w decyzji Komisji
nr 2006/968, albo czytników elektronicznych
identyfikatorów, spe∏niajàcych wymagania
okreÊlone w decyzji Komisji nr 2006/968,
b) sk∏adania Prezesowi Agencji miesi´cznych
raportów dotyczàcych dostarczonych kolczyków, duplikatów kolczyków, kolczyków
lub duplikatów kolczyków zawierajàcych
elektroniczne identyfikatory albo czytników
elektronicznych identyfikatorów.”;
23) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. 1. Prezes Agencji niezw∏ocznie rozwiàzuje umow´ z dostawcà i skreÊla go z listy, o której mowa w art. 26, w przypadku gdy dostawca:
1) zaprzesta∏ dostarczania kolczyków
lub duplikatów kolczyków, kolczyków lub duplikatów kolczyków zawierajàcych elektroniczne identyfikatory albo czytników elektronicznych identyfikatorów;
2) dostarcza kolczyki lub duplikaty kolczyków, kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierajàcych elektroniczne
identyfikatory albo czytniki elektronicznych identyfikatorów, które nie
spe∏niajà wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 oraz w decyzji Komisji nr 2006/968, co jest potwierdzone wynikami badaƒ wykonanych przez laboratorium badawcze,
znajdujàce si´ w wykazie laboratoriów, o którym mowa w art. 32a
ust. 5 pkt 2, lub inne niezale˝ne laboratorium badawcze;
3) nie sk∏ada raportów, o których mowa w art. 27 pkt 2 lit. b.
2. Je˝eli przyczynà rozwiàzania umowy
z dostawcà sà naruszenia, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, dostawca ten
zwraca Agencji koszty wykonania badaƒ przez laboratorium badawcze.”;
24) w art. 29 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wojewódzki lekarz weterynarii w∏aÊciwy ze
wzgl´du na siedzib´ podmiotu prowadzàcego
rejestr koniowatych mo˝e przeprowadzaç kontrole w miejscu prowadzenia dzia∏alnoÊci przez
podmioty, o których mowa w art. 5, w zakresie
prowadzenia zgodnie z przepisami prawa rejestrów koniowatych.”;
25) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Agencja mo˝e przeprowadzaç kontrol´ w siedzibie stada.”;
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26) w art. 32:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Agencja oraz podmioty, o których mowa
w art. 5, zapewniajà w zakresie nadzoru,
o którym mowa w art. 29, oraz wspó∏pracy,
o której mowa w ust. 1, organom Inspekcji
Weterynaryjnej lub osobom upowa˝nionym
przez te organy:
1) dost´p do danych zawartych odpowiednio w rejestrze zwierzàt gospodarskich
oznakowanych, rejestrach koniowatych
lub centralnej bazie danych, o której mowa w art. 13a ust. 1, przez:
a) umo˝liwienie wglàdu odpowiednio do
rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowanych lub centralnej bazy danych,
w tym równie˝ za pomocà sieci Internet,
b) udost´pnienie informatycznych noÊników danych,
c) umo˝liwienie sporzàdzania wydruków
tych danych;
2) dost´p do innych danych Systemu przez:
a) umo˝liwienie wglàdu do dokumentów,
b) przekazywanie na ˝àdanie pisemnych
lub ustnych informacji obj´tych tym
Systemem,
c) umo˝liwienie sporzàdzania odpisów,
wyciàgów, kopii lub fotokopii dokumentów;
3) mo˝liwoÊç:
a) wprowadzania odpowiednio do rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym zwierzàt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad lub do centralnej
bazy danych informacji o statusie epizootycznym koniowatych oraz informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1
lit. l rozporzàdzenia nr 504/2008,
b) dokonywania korekt i uzupe∏nieƒ danych zawartych w rejestrach koniowatych i w centralnej bazie danych oraz
w rejestrze zwierzàt gospodarskich
oznakowanych.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Agencja informuje Inspekcj´ Weterynaryjnà o ka˝dym zarejestrowanym w Systemie
przemieszczeniu oznakowanego zwierz´cia
gospodarskiego z siedziby stada o ni˝szym
statusie epizootycznym do siedziby stada
o wy˝szym statusie epizootycznym lub
z obszaru podlegajàcego ograniczeniom
i do takiego obszaru w zwiàzku ze zwalczaniem chorób zakaênych zwierzàt.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:
1) sposób wykonywania nadzoru, o którym
mowa w art. 29,
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2) warunki i sposób wspó∏pracy, o której
mowa w ust. 1,
3) sposób wprowadzania odpowiednio do
rejestru zwierzàt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym zwierzàt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad lub do centralnej bazy
danych informacji o statusie epizootycznym koniowatych oraz informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. l rozporzàdzenia nr 504/2008,
4) zakres i sposób dokonywania korekt i uzupe∏nieƒ danych zawartych w rejestrach,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4,
i w centralnej bazie danych oraz w rejestrze
zwierzàt gospodarskich oznakowanych
— majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owego funkcjonowania Systemu, ochron´
zdrowia ludzi i zwierzàt oraz zapewnienie organom Inspekcji Weterynaryjnej dost´pu do
danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, i w rejestrze zwierzàt
gospodarskich oznakowanych, a tak˝e
umo˝liwienie tym organom skutecznego
przeprowadzenia kontroli w siedzibie stada
i w siedzibie podmiotu prowadzàcego rejestr koniowatych oraz dokonywanie korekt
i uzupe∏nieƒ w tych rejestrach, w tym wprowadzenie informacji o statusie epizootycznym siedzib stad.”;
27) po art. 32a dodaje si´ art. 32b—32d w brzmieniu:
„Art. 32b. 1. Agencja wspó∏pracuje z organami
Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie
identyfikacji i rejestracji zwierzàt
gospodarskich utrzymywanych w siedzibach stad.
2. Szczegó∏owe warunki i sposób
wspó∏pracy, o której mowa w ust. 1,
okreÊla porozumienie zawarte mi´dzy
Prezesem Agencji a G∏ównym Lekarzem Weterynarii.
Art. 32c. Po przeprowadzeniu kontroli, o której
mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2, Agencja dokonuje aktualizacji stanu siedziby stada
zgodnie z danymi zawartymi w protokole kontroli, o którym mowa w art. 31
ust. 5.
Art. 32d. Po przeprowadzeniu kontroli, o której
mowa w art. 30 ust. 3, Agencja dokonuje aktualizacji stanu siedziby stada
zgodnie ze stanem faktycznym.”;
28) w art. 33 w ust. 1:
a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) b´dàc posiadaczem zwierz´cia gospodarskiego lub podmiotem prowadzàcym rzeêni´, miejsce gromadzenia zwierzàt, zak∏ad
przetwórczy lub spalarni´, nie zg∏asza kierownikowi biura siedziby stada, rzeêni, zak∏adu przetwórczego lub spalarni w celu
nadania numeru siedziby stada, numeru
rzeêni lub numeru zak∏adu przetwórczego
lub spalarni,
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2) b´dàc podmiotem prowadzàcym zak∏ad
przetwórczy lub spalarni´, nie zg∏asza kierownikowi biura unieszkodliwienia zw∏ok
zwierzàt gospodarskich w terminie 7 dni od
dnia tego unieszkodliwienia,”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wbrew obowiàzkowi okreÊlonemu w art. 17
ust. 3a nie niszczy kolczyka lub duplikatu
kolczyka albo kolczyka lub duplikatu kolczyka zawierajàcego elektroniczny identyfikator
w sposób uniemo˝liwiajàcy jego powtórne
wykorzystanie lub niszczy go bez nadzoru
urz´dowego lekarza weterynarii,”,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) b´dàc posiadaczem zwierz´cia gospodarskiego, z wy∏àczeniem podmiotu prowadzàcego rzeêni´, zarobkowy transport
zwierzàt oraz przetrzymujàcego Êwinie
w miejscach gromadzenia zwierzàt albo na
wystawach, pokazach lub konkursach, nie
prowadzi ksi´gi rejestracji lub, b´dàc podmiotem przetrzymujàcym zwierz´ta na wystawach, pokazach lub konkursach, nie
prowadzi ewidencji zwierzàt przywiezionych do tych miejsc,”,
d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) b´dàc posiadaczem zwierz´cia gospodarskiego lub podmiotem prowadzàcym zak∏ad przetwórczy lub spalarni´, nie zg∏asza
kierownikowi biura informacji, o których
mowa w art. 12 ust. 1, 3 i 6,”,
e) w pkt 14 na koƒcu dodaje si´ przecinek i dodaje
si´ pkt 15 i 16 w brzmieniu:
„15) nabywa zwierz´ta gospodarskie nieoznakowane lub bez wymaganego dla byd∏a
i koniowatych paszportu lub duplikatu
paszportu,
16) prowadzàc rejestr koniowatych nie przekazuje niezw∏ocznie do centralnej bazy danych informacji, o których mowa w art. 21
ust. 1 rozporzàdzenia nr 504/2008”.
Art. 2. Do zamówieƒ na kolczyki lub duplikaty kolczyków z∏o˝onych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
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Art. 3. 1. Dostawcy kolczyków i duplikatów kolczyków, kolczyków i duplikatów kolczyków zawierajàcych
elektroniczne identyfikatory lub czytników elektronicznych identyfikatorów wpisani, przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, na list´ dostawców, o której
mowa w art. 26 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, sà
obowiàzani do z∏o˝enia wniosku o wpisanie na t´ list´, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie tej ustawy.
2. Umowa z dostawcà, o którym mowa w ust. 1,
który w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy nie dope∏ni∏ obowiàzku, o którym
mowa w ust. 1, zostaje rozwiàzana z mocy prawa po
up∏ywie tego terminu.
Art. 4. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy rzeêni´, której prowadzenie
zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie wymaga∏o zg∏oszenia kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu
nadania numeru tej rzeêni, a zgodnie z przepisami niniejszej ustawy wymaga takiego zg∏oszenia, sà obowiàzane w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy dokonaç tego zg∏oszenia.
Art. 5. Numery miejsca unieszkodliwiania zw∏ok
zwierzàt gospodarskich, nadane zgodnie z art. 9 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1, stajà si´ z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy numerami zak∏adów
przetwórczych lub spalarni.
Art. 6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 2, art. 21 ust. 4 oraz art. 32 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 zachowujà moc do dnia
wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych
odpowiednio na podstawie art. 15 ust. 4, art. 22 ust. 6
oraz art. 32 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 24 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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