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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 14 grudnia 2017 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 

 

(druk nr 693 ) 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 660) 

Art. 10. 

1. Na gruntach położonych w pasie drogi granicznej Straż Graniczna może wykonywać 

czynności związane z oznakowaniem i ochroną granicy państwowej oraz budową 

urządzeń służących tej ochronie. Właściciele lub użytkownicy tych gruntów są 

obowiązani do umożliwienia wykonywania tych czynności. 

2. Ze względów technicznych dopuszcza się budowanie urządzeń służących ochronie granicy 

państwowej także poza pasem drogi granicznej. 

<2a. Straż Graniczna może zlecać innym podmiotom budowę, instalację, usunięcie, a 

także obsługę techniczną obejmującą naprawę, remont i wymianę urządzeń, o 

których mowa w ust. 1.> 

3. Właścicielowi nieruchomości za szkody wyrządzone czynnościami, o których mowa w ust. 

1 i 2, przysługuje odszkodowanie według zasad prawa cywilnego. 

 

<Art. 10a. 

1. Na gruntach położonych w pasie drogi granicznej można wykonywać urządzenia lub 

budowle służące zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

2. Ze względów technicznych dopuszcza się wykonywanie urządzeń lub budowli, o 

których mowa w ust. 1, także na gruntach położonych poza pasem drogi granicznej. 

3. Za utrzymanie urządzeń lub budowli, o których mowa w ust. 1 i 2, w tym ich obsługę 

techniczną obejmującą naprawę, remont i wymianę, odpowiada wojewoda. 

4. Wojewoda może zlecać innym podmiotom utrzymanie urządzeń lub budowli, 

o których mowa w ust. 1 i 2, w tym ich obsługę techniczną obejmującą naprawę, 

remont i wymianę. 
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5. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w 

drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i 2, przez 

udzielenie zezwolenia na wykonanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu 

lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wyraża na to zgody. Przepisy art. 124 ust. 1a–8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) stosuje się.> 

 

 

USTAWA z dnia13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) 

 

Art. 8. 

1. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub 

zarządców. 

[2. Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych w parkach narodowych i rezerwatach, 

prowadzone w oparciu o przepisy o ochronie przyrody, odbywają się na zasadach 

określonych w ustawie i zgodnie z obowiązującymi okresami ochronnymi i kryteriami 

selekcji.] 

<2. Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych w parkach narodowych i rezerwatach 

przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, odbywają się na 

zasadach określonych w ustawie oraz zgodnie z obowiązującymi okresami polowań, 

warunkami wykonywania polowań i zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej 

zwierząt łownych, o których mowa w art. 34 pkt 4.> 

3. Gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie, w oparciu o 

roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. 

3a. Roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, po 

zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), i podlegają zatwierdzeniu przez 

właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w 

uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. 

3b. Roczne plany łowieckie w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia sporządzane są 

przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

3c. Roczne plany łowieckie dla: 
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1)   obwodów łowieckich graniczących z parkami narodowymi opiniowane są dodatkowo 

przez dyrektora parku narodowego; 

2)   obwodów łowieckich, na terenie których znajdują się obręby hodowlane, opiniowane 

są dodatkowo, w zakresie pozyskania piżmaka i łyski przez uprawnionych do 

rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60). 

3d. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uzgodnienia w całości lub części rocznego planu 

łowieckiego zainteresowanemu przysługuje odwołanie odpowiednio do dyrektora 

regionalnej dyrekcji lub Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe. 

3e. Wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzają dyrektorzy regionalnych dyrekcji 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z marszałkami 

województw i Polskim Związkiem Łowieckim. 

<3f. Zmianę rocznego planu łowieckiego dopuszcza się w przypadku: 

1) klęski żywiołowej; 

2) istotnej zmiany liczebności zwierzyny w obwodzie łowieckim; 

3) zmiany granic obwodu łowieckiego; 

4) zmiany dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego; 

5) większej niż przewidywana w tym planie wielkości szkód wyrządzonych 

w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; 

6) wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierzyny lub określenia okresu 

polowań na gatunek zwierzyny objęty dotychczas całoroczną ochroną; 

7) podejrzenia wystąpienia albo wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855). 

3g. Zmianę wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego dopuszcza się w przypadku: 

1) klęski żywiołowej; 

2) zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu łowieckiego wchodzącego 

w skład tego rejonu; 

3) istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w rejonie hodowlanym; 

4) istotnej zmiany charakteru użytkowania gruntów; 
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5) wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierząt łownych lub określenia okresu 

polowań na gatunek zwierzęcia łownego objęty dotychczas całoroczną ochroną; 

6) podejrzenia wystąpienia albo wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt. 

3h. Zmiana rocznego planu łowieckiego i wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego 

w przypadku, o którym mowa odpowiednio w ust. 3f pkt 7 i ust. 3g pkt 6, wymaga 

zasięgnięcia opinii właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

3i. Do zmiany rocznego planu łowieckiego przepisy ust. 3a–3d stosuje się odpowiednio. 

3j. Do zmiany wieloletnich łowieckich planów hodowlanych przepis ust. 3e stosuje się 

odpowiednio.> 

4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich i 

wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla sąsiadujących ze sobą obwodów 

łowieckich o zbliżonych warunkach przyrodniczych (rejonów hodowlanych) oraz sposób 

zatwierdzania rocznych planów łowieckich, uwzględniając zasadę optymalnego 

gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz ochrony lasu przed szkodami 

wyrządzanymi przez te zwierzęta. 

Art. 11. 

1. Łowiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami użytkowania terenów 

rolnych, leśnych i rybackich, w warunkach stałego polepszania zwierzynie środowiska jej 

bytowania. 

2. Gospodarowanie populacjami zwierzyny wymaga w szczególności: 

1)   tworzenia stałych i okresowych osłon dla zwierzyny (lasy, zadrzewienia, 

zakrzewienia, remizy, osłony miejsc lęgowych); 

2)   wzbogacania naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny w lasach; 

3)   zachowania istniejących naturalnych zbiorników wodnych, rekonstrukcji i tworzenia 

nowych; 

4)   racjonalnego stosowania środków chemicznych w rolnictwie i leśnictwie; 

5)   stosowania terminów i technik agrotechnicznych niezagrażających bytowaniu 

zwierzyny na danym terenie; 
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6)   utrzymywania korytarzy (ciągów) ekologicznych dla zwierzyny; 

7)   utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebności populacji zwierzyny 

właściwych dla zapewnienia równowagi ekosystemów oraz realizacji głównych celów 

gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie; 

8)   ochrony zwierzyny przed zagrożeniem ruchu pojazdów samochodowych na drogach 

krajowych i wojewódzkich. 

[3. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci 

miast) i nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

współdziałają w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w 

szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.] 

<3. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci 

miast) i nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

współdziałają ze sobą oraz z właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów w 

sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających 

obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz z 

zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i 

hodowli zwierzyny.> 

[Art. 13. 

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich obowiązani są dokarmiać zwierzynę, zwłaszcza w 

okresach występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wówczas, gdy w sposób istotny 

może to wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i płodach 

rolnych oraz w gospodarce leśnej.] 

<Art. 13. 

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą dokarmiać zwierzynę, po uzgodnieniu 

miejsca wykładania karmy z właścicielem, posiadaczem lub zarządcą gruntu, jeżeli 

działanie to nie stwarza zagrożenia epizootycznego.> 

 

Art. 29. 

1. Obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po 

zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej: 

1)   obwody łowieckie leśne - dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe; 
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2)   obwody łowieckie polne - starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 

rządowej; 

3)   obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu - starosta 

powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego. 

1a. Obwód łowiecki obejmujący obszar gruntów pozostających w zarządzie organów 

wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania może być 

wydzierżawiony kołom łowieckim za zgodą tych organów. 

[2. Obwody łowieckie wydzierżawia się na czas nie krótszy niż 10 lat. Po upływie tego okresu 

dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy dzierżawy na 

dalszy okres.] 

<2. Obwody łowieckie wydzierżawia się na czas nie krótszy niż 10 lat.> 

3. W przypadku podziału obwodu łowieckiego dotychczasowemu dzierżawcy lub zarządcy 

przysługuje prawo wyboru dzierżawy lub zarządzania jednym z obwodów łowieckich 

powstałych z podziału. 

4. W przypadku podziału obwodu łowieckiego lub zmiany jego granic następuje rozliczenie z 

jego dotychczasowym dzierżawcą lub zarządcą z tytułu nadpłaconego czynszu 

dzierżawnego oraz nakładów na zagospodarowanie, poniesionych w ostatnich 2 latach 

przed dokonaniem tego podziału lub zmian. Kwotę ustaloną w rozliczeniu wypłaca 

ustępującemu dzierżawcy lub zarządcy dzierżawca lub zarządca nowo utworzonego 

obwodu łowieckiego. 

5. Zasada określona w ust. 4 obowiązuje także w przypadku wyłączenia obwodu łowieckiego 

z wydzierżawienia w trakcie trwania umowy dzierżawy. 

6. W przypadku określonym w art. 28 ust. 1a i przekazaniu przez Polski Związek Łowiecki 

dzierżawionego obwodu łowieckiego kołu łowieckiemu, następuje rozliczenie między 

stronami obejmujące zwrot nadpłaconego czynszu dzierżawnego, nakładów poniesionych 

na zagospodarowanie obwodu za okres dzierżawy obwodu łowieckiego przez Polski 

Związek Łowiecki, nie dłuższy jednak niż 2 ostatnie lata. 

 

Art. 29a. 

1. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego w szczególności powinna zawierać: 

1)   numer i powierzchnię obwodu łowieckiego; 

2)   obszar gruntów leśnych i polnych wchodzących w skład obwodu łowieckiego; 

3)   kategorię obwodu łowieckiego; 
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4)   wysokość czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego i termin jego płatności; 

5)   obowiązki stron umowy; 

6)   zasady zastosowania odstrzału zastępczego; 

7)   sposób i terminy rozliczeń między stronami umowy w przypadku jej rozwiązania. 

2. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku: 

1)   wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia; 

2)   rozwiązania koła łowieckiego; 

3)   zgodnego oświadczenia stron. 

<2a. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania 

terminów wypowiedzenia: 

1) po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego 

Związku Łowieckiego – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania 

przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co 

najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do 

pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat 

gospodarczych; 

2) na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny 

prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, 

wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski 

Związek Łowiecki na podstawie statutu. 

2b. Brak przedstawienia przez Polski Związek Łowiecki opinii, o której mowa w ust. 

2a pkt 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię uznaje się za 

wyrażenie pozytywnej opinii. 

2c. Opinii, o której mowa w ust. 2a pkt 1, nie zasięga się w przypadku, gdy 

dzierżawcą obwodu łowieckiego jest Polski Związek Łowiecki.> 

3. W kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące dzierżawy. 

Art. 45. 

1. W przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, zagrażającego trwałości lasów, 

nadleśniczy działający z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku 

Łowieckiego wydaje decyzję administracyjną, nakazującą dzierżawcy lub zarządcy 

obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny. 
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2. Jeżeli dzierżawca obwodu łowieckiego nie realizuje rocznego planu łowieckiego w 

zakresie pozyskania zwierzyny, nadleśniczy działający z upoważnienia dyrektora 

regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wydaje 

postanowienie o zastosowaniu odstrzału zastępczego zwierzyny, według zasad 

określonych w umowie dzierżawy obwodu łowieckiego. 

[3. W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów 

produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z 

Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub odstrzale redukcyjnym 

zwierzyny.] 

<3. W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów 

produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu 

z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie, odłowie wraz z 

uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.> 

4. Odstrzały redukcyjne i zastępcze zwierzyny mogą przeprowadzać wyłącznie osoby 

uprawnione do wykonywania polowania. 

Art. 51. 

1. Kto: 

1)   strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych 

w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań 

mieszkalnych, 

2)   wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska, 

3)   przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia, 

4)   niszczy nory i legowiska zwierząt łownych, 

5)   niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek, 

6)   poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów, 

7)   wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu 

do wykonywania polowania indywidualnego<,> 

<8) umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania> 

- podlega karze grzywny. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o 

postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 
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USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2147, z późn. zm.) 

Art. 6. 

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, 

utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń 

transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; 

1a)  wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

1b)  wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, 

w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 

2)   budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych 

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 

2a)  budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 

3)   budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w 

wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

4)   budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 

przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 

urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego; 

5)   opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

5a)  ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary 

terroru komunistycznego; 

6)    budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 

sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych 

lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, 

przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

obiektów sportowych; 
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6a)  budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 

obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948), a także innych obiektów i 

pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług; 

7)   budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 

państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych 

oraz zakładów dla nieletnich; 

8)   poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością 

górniczą; 

8a)  poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 

9)   zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

9a)  ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 

9b)  ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 

9c)   wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, 

parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub 

przebudowa; 

<9d)  wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;> 

10)  inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1077, 

1948 i 1961) 

Art. 12. 

1. Koszty działalności Inspekcji i wykonywania zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, są 

pokrywane z budżetu państwa. 

2. Wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii są państwowymi 

jednostkami budżetowymi. 

3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki przeznaczone na: 
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1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających 

obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania 

wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

2)   badania kontrolne zakażeń zwierząt; 

3)   
(11)

 monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi 

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: 

a)  u zwierząt, 

b)  w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

c)  w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

d)  w paszach; 

4)   
(12)

 prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych: 

a)  u zwierząt, 

b)  w wydzielinach i wydalinach zwierząt, 

c)  w tkankach lub narządach zwierząt, 

d)  w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

e)  w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

f)  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, 

g)  w paszach; 

5)   realizację rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt
(13)

 i pasz 

leczniczych. 

4. Lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji, wykonującym 

czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób 

odzwierzęcych, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2. 

[5. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wydatków, które mogą 

być finansowane ze środków, o których mowa w ust. 3, ponoszonych przez inspektoraty 

weterynarii na: 

1)   zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających 

obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody oraz zadania 
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wynikające z planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych 

zwierząt, 

2)   badania kontrolne zakażeń zwierząt, 

3)   
(14)

 monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 

chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi 

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe: 

a)  u zwierząt, 

b)  w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

c)  w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

d)  w paszach, 

4)   
(15)

 prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości 

chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych: 

a)  u zwierząt, 

b)  w wydzielinach i wydalinach zwierząt, 

c)  w tkankach lub narządach zwierząt, 

d)  w produktach pochodzenia zwierzęcego, 

e)  w żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

f)  w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, 

g)  w paszach, 

5)   realizację rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt
(16)

 i pasz 

leczniczych 

- mając na względzie pełną ewidencję wydatków ponoszonych przez Inspekcję na 

realizację tych zadań oraz potrzebę racjonalnego wydatkowania środków 

budżetowych.] 

Art. 14. 

1. Wojewódzki lekarz weterynarii: 

1)   ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania 

powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób 

wykonywania przez nich zadań Inspekcji; 

2)   może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia 

określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania; 

3)   
(23)

 dokonuje, na obszarze województwa, analiz i ocen sytuacji epizootycznej lub 

bezpieczeństwa: 
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a)  produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym spełniania wymagań 

weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek, 

b)  żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

4)   opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 

12 ust. 3; 

5)   (uchylony); 

6)   organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii; 

7)   nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych 

utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję[.]<;> 

<8) tworzy co najmniej dwa zespoły do spraw dochodzeń epizootycznych.> 

<1a. Członkami zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są wyznaczeni pracownicy 

Inspekcji. 

1b. Wyznaczenie pracownika Inspekcji do zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest 

możliwe po uzyskaniu jego pisemnej zgody. 

1c. Osoby będące członkami zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, mogą być 

kierowane do wykonywania czynności na obszarze właściwości wojewódzkiego 

lekarza weterynarii, a także za zgodą Głównego Lekarza Weterynarii, w innym 

województwie, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. 

1d. Do osób będących członkami zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, przepisy art. 

19 ust. 1, 1a, 1b, 1c, 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 

1e. Koszty działań zespołów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, są pokrywane ze środków 

budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 

będących w dyspozycji wojewody, na obszarze właściwości którego są prowadzone 

działania zespołów.> 

2. Wojewódzki lekarz weterynarii oraz graniczny lekarz weterynarii do dnia 30 marca, a na 

żądanie, w każdym czasie, przekazują Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacje o 

realizacji zadań Inspekcji odpowiednio na obszarze województwa albo w terytorialnym 

zakresie działania granicznego lekarza weterynarii. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii do dnia 28 lutego, a na żądanie, w każdym czasie, 

przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii informacje o realizacji zadań Inspekcji 

w terytorialnym zakresie działania powiatowego lekarza weterynarii. 
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Art. 16. 

1. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest 

w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może: 

1)   wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami 

Inspekcji do: 

a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, 

b)  sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

c)  badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 

wystawiania świadectw zdrowia, 

d)  sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego 

i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie 

zwierząt w trakcie uboju, 

e)  badania mięsa zwierząt łownych, 

f)  sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i 

wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, 

g)  sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz 

przechowywaniem produktów mleczarskich, 

h)    sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków 

przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem 

tych produktów oraz ślimaków i żab, 

i)  sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i 

produktów jajecznych, 

j)  pobierania próbek do badań, 

k)  sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią, 

l)  badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni[;] <,> 

<m) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt;> 

1a)  wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami 

Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla 

zwierząt, do: 

a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, 
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b)  sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, 

targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt, 

c)  badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz 

wystawiania świadectw zdrowia, 

d)  pobierania próbek do badań; 

2)   wyznaczać osoby niebędące pracownikami Inspekcji, posiadające odpowiednie 

kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych. 

3)   (uchylony). 

<1a. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych 

nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji, może wyznaczyć na czas 

określony do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lekarzy 

weterynarii niebędących pracownikami kierowanego przez niego powiatowego 

inspektoratu weterynarii, jeżeli: 

1) uzyska zgodę kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w którym 

wyznaczana osoba jest zatrudniona; 

2) uzyska zgodę właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku 

powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy; 

3) czynności te nie będą wykonywane w czasie pracy w Inspekcji i nie będą 

przekraczać 60 godzin w miesiącu. 

1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do wojewódzkiego lekarza weterynarii, jego zastępcy 

oraz lekarzy weterynarii będących pracownikami Głównego Inspektoratu 

Weterynarii. 

1c. Przepisy ust. 2, 3 i 4–5a stosuje się odpowiednio.> 

2. Wyznaczenie do wykonania czynności, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze 

decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii określającej rodzaj i zakres 

czynności przekazanych do wykonania. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje 

po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego 

lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne. 

3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez 

powiatowego lekarza weterynarii umowy z: 

1)   osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt - w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1a 

- określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość 

wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności, a w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1a, dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii 

świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. 

3a. Powiatowy lekarz weterynarii przekazuje kierownikowi zakładu higieny weterynaryjnej 

wchodzącego w skład wojewódzkiego inspektoratu weterynarii, zwanego dalej "zakładem 

higieny weterynaryjnej", kopię decyzji administracyjnej w sprawie wyznaczenia do 

wykonywania czynności określonej w ust. 1 pkt 1 lit. l oraz kopię umowy, o której mowa 

w ust. 3 pkt 1, o wykonywanie tej czynności. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi listę osób wyznaczonych do wykonywania 

czynności, o których mowa w ust. 1. 

5. Uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 2, i rozwiązanie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym może nastąpić w przypadku: 

1)   gdy wykonywanie czynności przez osobę wyznaczoną może spowodować zagrożenie 

dla zdrowia publicznego lub zwierząt; 

2)   niewywiązywania się osoby wyznaczonej z powierzonych jej do wykonania 

czynności, w szczególności przez niewykonywanie ich terminowo; 

3)   stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wykonywanych czynności; 

4)   zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii; 

5)   złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną, a także po złożeniu wniosku przez: 

a)  kierownika zakładu higieny weterynaryjnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 lit. l, 

b)  kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1a. 

5a. O dokonaniu zmian w zakresie wyznaczenia do wykonywania czynności, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1 lit. l, powiatowy lekarz weterynarii powiadamia kierownika zakładu higieny 

weterynaryjnej. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza 

Weterynarii oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, określi, w drodze 

rozporządzenia: 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   zakres czynności wykonywanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 

kwalifikacje osób wyznaczonych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 

1, 

2)   warunki i wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa w 

ust. 1 

- mając na względzie zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych 

czynności. 

7. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zatrudnienia w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

 

Rozdział 6 

[Przepis karny] 

<Przepisy karne> 

 

Art. 37. 

1. Kto udaremnia lub utrudnia działalność organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 

5 ust. 2, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

<1a. Kto, będąc obowiązanym do wykonania nakazu określonego w art. 18 ust. 1, nie 

wykonuje tego nakazu, podlega karze grzywny.> 

[2. Orzekanie w sprawie o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

<2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 i 1a następuje w trybie przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.> 

 

 

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

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) 

 

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: 
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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; 

<3b) czasowo zakazać dokarmiania zwierząt łownych;> 

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 zwierząt
(11)

, 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; 

[8b)   nakazać zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych zwierząt 

łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

pochodzących od tych zwierząt;] 
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<8b) nakazać zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych lub 

upolowanych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów 

pochodzących od tych zwierząt;> 

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; 

<8g) nakazać odłów zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu jego 

przeprowadzenia oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich 

uśmiercenie; 

8h) nakazać podmiotom prowadzącym odłów zwierząt łownych lub wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt określony sposób postępowania z odłowionymi lub 

wyłapanymi zwierzętami; 

8i) nakazać poszukiwanie padłych zwierząt; 

8j) nakazać podmiotom zajmującym się transportem zwierząt lub zwłok zwierzęcych 

ich transport do wskazanych miejsc;> 

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. 
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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. 

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] <zakazuje> utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków 

wrażliwych, lub 

<3b) czasowo zakazuje dokarmiania zwierząt łownych, lub> 

4)    ogranicza przemieszczanie lub obrót albo zakazuje przemieszczania lub obrotu 

zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i 
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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 

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
(12)

, 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 ] 

<8c) nakazuje zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych lub 

upolowanych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów 

pochodzących od tych zwierząt, lub> 

8d)   [nakazać] <nakazuje> 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  
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8f)  nakazuje podjęcie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed 

przenikaniem czynnika zakaźnego, lub 

8g)   [nakazać] <nakazuje> pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i określić 

sposób ich pobierania, lub 

<8h) nakazuje odłów zwierząt łownych wraz z określeniem sposobu jego 

przeprowadzenia oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, w tym ich 

uśmiercenie, lub 

8i) nakazuje podmiotom prowadzącym odłów zwierząt łownych lub wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt określony sposób postępowania z odłowionymi lub 

wyłapanymi zwierzętami, lub 

8j) nakazuje poszukiwanie padłych zwierząt, lub 

8k) nakazuje podmiotom zajmującym się transportem zwierząt lub zwłok 

zwierzęcych ich transport do wskazanych miejsc, 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 

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. 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 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), lub otulinach w 

rozumieniu tej ustawy, odstrzał ten przeprowadza Polski Związek Łowiecki. 
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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 

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.] 

<1) myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 80% 

ryczałtu; 

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

odstrzału sanitarnego zwierząt, albo Polskiemu Związkowi Łowieckiemu 

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 – w wysokości 20% 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: 
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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. 47c. 

1. Osobie uprawnionej do wykonywania polowania wykonującej odstrzał sanitarny 

zwierząt wprowadzony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, art. 

46 ust. 3 pkt 8 i art. 47 ust. 1, przysługuje zwolnienie od pracy lub wykonywania 

zajęć służbowych w dniu, w którym wykonuje ten odstrzał. 

2. Pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą, o której mowa w ust. 1, 

uprzedza odpowiednio pracodawcę lub przełożonego o przyczynie i przewidywanym 

okresie nieobecności w pracy lub niewykonywania zajęć służbowych z powodu 

wykonywania odstrzału sanitarnego zwierząt i uzgadnia termin tej nieobecności 

z pracodawcą lub przełożonym. 

3. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy lub niewykonywanie zajęć 

służbowych, o których mowa w ust. 2, jest pisemne oświadczenie podmiotu, któremu 

nakazano prowadzenie odstrzału sanitarnego zwierząt, potwierdzające udział 

danego pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza będącego osobą, o której mowa 

w ust. 1, w odstrzale sanitarnym zwierząt w danym dniu. 

4. Pracodawca lub przełożony jest obowiązany zwolnić od pracy lub wykonywania zajęć 

służbowych pracownika, żołnierza lub funkcjonariusza w terminie uzgodnionym 

z pracownikiem, żołnierzem lub funkcjonariuszem. Łączny wymiar zwolnień 

z wykonywania od pracy lub wykonywania zajęć służbowych z tego tytułu nie może 

przekroczyć 6 dni w danym roku kalendarzowym. 

5. Za czas zwolnienia od pracy lub wykonywania zajęć służbowych, o którym mowa w 

ust. 4, pracownik, żołnierz lub funkcjonariusz będący osobą, o której mowa w ust. 1, 

zachowuje prawo do wynagrodzenia lub uposażenia ustalonego na zasadach 

dotyczących ustalania wynagrodzenia lub uposażenia przysługujących za urlop 

wypoczynkowy.> 
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Art. 48b. 

1. Powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku stwierdzenia, że posiadacz zwierząt nie stosuje 

się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 48a ust. 3, 

w drodze decyzji: 

1)   nakazuje usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie albo 

2)   nakazuje zabicie lub ubój zwierząt określonych gatunków oraz zakazuje 

utrzymywania w gospodarstwie zwierząt tych gatunków. 

2. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku gdy podmiot nie zastosuje się do nakazu 

określonego w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje decyzję, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2. 

<3a. Powiatowy lekarz weterynarii może uchylić zakaz utrzymywania w gospodarstwie 

zwierząt określonych gatunków przed zniesieniem nakazów, zakazów lub 

ograniczeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1, 

art. 46 ust. 3, art. 47 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 48a ust. 3, lecz nie wcześniej 

niż przed upływem roku od dnia jego wydania, jeżeli kontrola weterynaryjna 

przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, że w gospodarstwie jest 

zapewnione spełnianie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 48a ust. 3.> 

4. Powiatowy lekarz weterynarii uchyla zakaz utrzymywania w gospodarstwie zwierząt 

określonych gatunków niezwłocznie po zniesieniu nakazów, zakazów lub ograniczeń, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47 

ust. 1 i 2, art. 48 ust. 2 i 3 oraz art. 48a ust. 3. 

5. Za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, o 

którym mowa w ust. 1 i 3, nie przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. 

 

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. 
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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,] 

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

chorób zakaźnych 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, 3, 4 i 

11 oraz art. 46 ust. 3 pkt 2, 3, 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: 

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, 
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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 

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 0,1 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, 
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[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,] 

<11) art. 44 ust. 1 pkt 14, art. 45 ust. 1 pkt 8j i art. 46 ust. 3 pkt 8k, 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, 

<13a) art. 45 ust. 1 pkt 3b i art. 46 ust. 3 pkt 3b, dokarmia zwierzęta łowne, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,1 do dwukrotności,> 

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, 

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, 
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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 <lub upolowanych>, 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 0,1 do dwukrotności, 

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, 

<22b) art. 45 ust. 1 pkt 8g i art. 46 ust. 3 pkt 8h, nie odławia zwierząt łownych 

albo przeprowadza odłów zwierząt łownych niezgodnie z określonym sposobem 

jego przeprowadzania lub postępuje z odłowionymi zwierzętami w sposób inny 

niż określony w tych nakazach, podlega karze pieniężnej w wysokości od 

jednokrotności do trzykrotności, 

22c) art. 45 ust. 1 pkt 8h i art. 46 ust. 3 pkt 8i, będąc podmiotem prowadzącym 

odłów zwierząt łownych lub wyłapywanie bezdomnych zwierząt, nie postępuje w 

określony sposób z odłowionymi lub wyłapanymi zwierzętami, podlega karze 

pieniężnej w wysokości od jednokrotności do trzykrotności, 

22d) art. 45 ust. 1 pkt 8i i art. 46 ust. 3 pkt 8j, nie poszukuje padłych zwierząt, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od jednokrotności do trzykrotności,> 

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 
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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 

- 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 
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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. 1-2a, 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. 

 


