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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja zbiorowa 

Gmina Czarna Dąbrówka, reprezentowana przez wójta. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustaw: z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

o przyznanie płatności, w celu zwiększenia uprawnień kontrolnych Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w procesie rejestracji hodowli zwierząt.  

UZASADNIENIE WNOSZĄCYCH PETYCJĘ: 

Autorzy petycji wnoszą, aby ustawowy obowiązek rejestracji hodowli świń, 

realizowany w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był 

poprzedzony kontrolą obiektów przeznaczonych do hodowli w zakresie ich zgodności np.  

z wymogami prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska.  

Zdaniem wnoszących petycję, wprowadzenie wnioskowanych zmian ustawowych 

zapobiegnie powstawaniu nadużyć w hodowlach zwierząt: 

– zmiana art. 2 ust. 1 lit. b ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

poprzez nadanie mu brzmienia: „Użyte w ustawie określenia oznaczają: gospodarstwo 

w odniesieniu do świń – budynek spełniający wszelkie wymogi wynikające z przepisów 

prawa budowlanego, przeznaczony do chowu lub hodowli zwierząt, zagrodę lub 

w przypadku hodowli prowadzonej na otwartej przestrzeni, miejsce, w którym zwierzęta te 

są przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane.” 

– dodanie nowego przepisu w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  

o następującej treści: „Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć odpowiednio: 

1) kopię decyzji wymienionej w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane; lub kopię zgłoszenia o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy; 

2) kopię pozwolenia, o którym mowa w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska; lub kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z zaświadczeniem 

o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4b ww. ustawy.” 

Obecnie, Agencja nie dysponuje środkami prawnymi do odmowy rejestracji stada, 
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1 patrz: Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).  

w przypadku gdy hodowla prowadzona jest w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

W opinii autorów petycji, „w rzeczywistości tak rejestrowane przez Agencję hodowle 

mogą być prowadzone niezgodnie z przepisami następujących ustaw: Prawo ochrony 

środowiska (w zakresie emisji do środowiska czy też obowiązku ponoszenia opłat za 

korzystanie ze środowiska), o nawozach i nawożeniu, Prawo wodne (w zakresie stosowania 

nawozów naturalnych w postaci gnojowicy), Prawa budowlanego (np. w miejscach, 

budynkach do tego nieprzeznaczonych)”. 

Wnoszący petycję podnieśli, że wskazane powyżej sytuacje i problemy występujące na 

terenie ich gminy, gdzie hodowle prowadzone są w budynkach nieprzekwalifikowanych na 

cele hodowlane tj. budynkach przemysłowych czy magazynowo-paszowych do składowania 

płodów rolnych, jak i w nowo wybudowanych budynkach dla których w pozwoleniu na 

budowę, w celu ominięcia procedury oddziaływania na środowisko, wskazano wartość do 

60 DJP
1
, a przy rejestracji stada podano inne wartości znacznie przekraczające ten próg. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 699 ze zm.) w art. 2 stanowi, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa tworzy i prowadzi krajowy system ewidencji producentów i gospodarstw rolnych 

oraz wniosków o przyznanie płatności.  

Ustawa w art. 3 pkt 3c zawiera definicję posiadacza zwierzęcia, jako posiadacza 

zwierzęcia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

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

w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt albo w zakresie 

obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej 

w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub 

skupu zwierząt oraz podmiot prowadzący rzeźnię. 

Wpisu do ewidencji producentów (art. 11 ust. 1) dokonuje się, w drodze decyzji 

administracyjnej, na wniosek producenta złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, 
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właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.  

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2001 ze zm.) określa:  

- zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt, w tym tryb nadawania numerów siedzib 

stad oraz numerów identyfikacyjnych zwierząt, a także wpisywania na listę prowadzoną 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i skreślania z tej listy podmiotów 

dostarczających kolczyki lub duplikaty kolczyków zawierające elektroniczne identyfikatory 

albo czytniki elektronicznych identyfikatorów; 

- zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, organów Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz innych podmiotów w ramach Systemu Identyfikacji i Rejestracji 

Zwierząt, w tym sposób sprawowania nadzoru przez organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz 

sposób kontroli przez Agencję nad identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich. 

W art. 2 ust. 1 lit. b ustawy określono, że gospodarstwo (w odniesieniu do świń) 

oznacza budynek, zagrodę lub w przypadku hodowli prowadzonej na otwartej przestrzeni 

miejsce, w którym zwierzęta te są przetrzymywane, utrzymywane lub hodowane. 

Art. 9 ustawy stanowi, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, podmiot prowadzący 

miejsce gromadzenia zwierząt, podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w rozumieniu 

przepisów o ochronie zdrowia zwierząt (…) w zakresie organizowania targów, wystaw, 

pokazów lub konkursów zwierząt oraz w zakresie obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu 

prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności 

gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, podmiot prowadzący rzeźnię, 

zakład przetwórczy lub spalarnię są obowiązani zgłosić kierownikowi biura powiatowego 

Agencji, siedzibę stada, miejsce gromadzenia zwierząt, miejsce prowadzenia działalności 

w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, miejsce 

prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub 

skupu zwierząt, rzeźnię oraz zakład przetwórczy lub spalarnię w celu nadania numeru 

siedziby stada, numeru miejsca gromadzenia zwierząt, numeru miejsca prowadzenia 

działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, 

numeru miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w 

tym obrocie lub skupu zwierząt, numeru rzeźni, numeru zakładu przetwórczego lub spalarni: 

- nie później niż w dniu: 

a) wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub 

miejsca gromadzenia zwierząt, 
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b) uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego, 

c) unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym 

lub spalarni; 

- w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji: 

a) powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru 

identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, 

wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, 

b) stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia 

działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt. 

Zgłoszenia dokonuje się w formie: pisemnej na formularzu Agencji albo elektronicznej 

przez: umieszczenie danych na informatycznym nośniku w sposób określony przez Agencję 

albo na formularzu na stronie internetowej Agencji, umożliwiającym wprowadzenie danych 

do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt 

gospodarskich oznakowanych. 

Numer siedziby stada, nr miejsca gromadzenia zwierząt, nr miejsca prowadzenia 

działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, 

nr miejsca prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym 

obrocie lub skupu zwierząt, nr rzeźni oraz nr zakładu przetwórczego lub spalarni składa się z: 

1) liter "PL"; 

2) dziewięciu cyfr oznaczających, nadawany na podstawie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności, numer identyfikacyjny posiadacza zwierzęcia gospodarskiego, w tym 

podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub 

konkursów zwierząt, podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zwierzętami, 

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt i podmiotu prowadzącego rzeźnię, a 

w przypadku podmiotu prowadzącego zakład przetwórczy lub spalarnię - numer podmiotu 

prowadzącego zakład utylizacyjny; 

3) trzech cyfr oznaczających kolejny numer siedziby stada albo nr miejsca 

gromadzenia zwierząt, albo nr miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania 

targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, albo nr miejsca prowadzenia działalności 

w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, albo 

nr rzeźni, albo nr zakładu przetwórczego lub spalarni. 

Kierownik biura wydaje posiadaczowi zwierzęcia gospodarskiego, podmiotowi 
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prowadzącemu miejsce gromadzenia zwierząt, podmiotowi prowadzącemu działalność 

w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, podmiotowi 

prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub 

skupu zwierząt oraz podmiotowi prowadzącemu rzeźnię, zakład przetwórczy lub spalarnię 

zaświadczenie o nadanym numerze w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, 

o którym mowa w ust. 1. 

Kierownik biura odmawia, w decyzji, nadania numeru siedziby stada albo nr miejsca 

gromadzenia zwierząt albo nr miejsca prowadzenia działalności w zakresie organizowania 

targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt albo nr miejsca prowadzenia działalności 

w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt albo 

nr rzeźni, albo nr zakładu przetwórczego lub spalarni, jeżeli nie został nadany numer 

(z dziewięciu cyfr), o którym mowa w ust. 3 pkt 2. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 

w art. 30 ust. 1b obliguje do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót 

budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Organ nadzoru budowlanego (art. 59 ust. 1) wydaje decyzję w sprawie pozwolenia 

na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli budowy 

w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz z projektem budowlanym. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219 ze zm.) w art. 152 ust. 1 instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 

mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony 

środowiska.  

Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji (art. 220 ust. 1) wymaga 

pozwolenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych przez ministra właściwego do spraw 

klimatu w rozporządzeniu. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do 

ewidencji producentów (Dz. U. poz. 1854) określa wymagania, jakie powinien spełniać 

wniosek o wpis do ewidencji producentów.  

Wniosek zawiera (§ 2) opis celu złożenia wniosku, formę prawno-organizacyjną 

wnioskodawcy oraz: 

- informacje, czy wnioskodawca jest: producentem rolnym; beneficjentem programów 
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rybackich; organizacją producentów; podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny; 

potencjalnym beneficjentem; posiadaczem zwierzęcia; 

- dane producenta (imię i nazwisko, REGON, NIP, dane pełnomocnika jeżeli został 

ustanowiony, nr rachunku bankowego producenta); 

- numer identyfikacyjny - w przypadku, zmiany danych zawartych we wniosku; 

- adres do korespondencji wnioskodawcy oraz jego nr telefonu, adres e-mail, nr faksu, 

które podaje się, jeżeli wnioskodawca wyraził na to zgodę, a gdy ustanowił pełnomocnika - 

adres do korespondencji tego pełnomocnika, a także jego nr telefonu, adres e-mail i nr faksu, 

które podaje się, gdy pełnomocnik wyraził na to zgodę; 

- informacje, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku pozostaje w związku 

małżeńskim lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2: 

a) informację o tym, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne 

stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, oraz wskazanie dowodów potwierdzających 

tę okoliczność, 

b) informację o tym, że nie zamierza uczestniczyć w mechanizmach wymienionych 

w art. 12 ust. 4b ustawy; 

- informację o załącznikach do wniosku; 

- datę i podpis składającego wniosek. 

We wniosku, określonym w § 1, podaje się informację o obywatelstwie wnioskodawcy, 

pełnomocnika wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji. 

Jeżeli wnioskodawcą, jego pełnomocnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentacji jest 

osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, wniosek, określony w § 1, zamiast 

nr PESEL zawiera kod kraju tej osoby, nr jej paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego jej tożsamość. 

Jeżeli wnioskodawca jest producentem działającym w formie spółki cywilnej, wniosek, 

o którym mowa w § 1, zawiera również: 

- imię i nazwisko oraz nr PESEL wspólnika - osoby fizycznej, natomiast jeżeli nie 

posiada obywatelstwa polskiego - kod jego kraju, nr paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego jej tożsamość; 

- nazwę wspólnika niebędącego osobą fizyczną oraz nr identyfikacyjny w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), gdy nr został mu nadany. 

Jeżeli wnioskodawca w dniu składania wniosku: 
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2
 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają częściowo postanowienia: 

1) dyrektywy Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony cieląt 

(Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2009, str. 7); 

2) dyrektywy Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony świń 

(Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2009, str. 5); 

3) dyrektywy Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotyczącej ochrony zwierząt hodowlanych (Dz. Urz. WE L 

221 z 08.08.1998, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 316); 

4) dyrektywy Rady 99/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek 

(Dz. Urz. WE L 203 z 03.08.1999, str. 53; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 26, str. 225); 

5) dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad 

dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (Dz. Urz. UE L 182 

z 12.07.2007, str. 19). 

- pozostaje w związku małżeńskim - we wniosku podaje również imię i nazwisko oraz 

nr PESEL małżonka, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tej 

osoby, nr paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość; 

- jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego - we wniosku podaje również: 

a) imię i nazwisko oraz nr PESEL współposiadacza - osoby fizycznej, natomiast 

jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju tej osoby, nr jej paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego jej tożsamość, 

b) nazwę współposiadacza niebędącego osobą fizyczną oraz nr REGON, jeżeli 

został mu nadany. 

Jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, wniosek zawiera firmę przedsiębiorcy. 

W przypadku gdy, o wpis do ewidencji producentów ubiega się organizacja 

producentów, do wniosku dołącza się (§ 3) oświadczenie zawierające m.in.: informacje o 

rodzaju organizacji producentów, datę przyjęcia lub wystąpienia poszczególnych członków 

do/z organizacji producentów, informację o aktualnej liczbie członków organizacji 

producentów, datę wydania i nr decyzji o wstępnym uznaniu lub uznaniu, lub o wpisie do 

rejestru organizacji producentów oraz kopię tej decyzji. 

W oświadczeniu podaje się informację o obywatelstwie poszczególnych członków 

organizacji producentów. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. 

w sprawie wymagań i postępowania przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
2
 (Dz.U. Nr 56, 

poz. 344 ze zm.) określa wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu cieląt, świń, 

kur niosek oraz kurcząt brojlerów z gatunku kura.  

W pomieszczeniach, w których utrzymuje się świnie hałas nie powinien być stały lub 

wywoływany nagle, a jego natężenie nie powinno przekraczać 85 dB. Stężenie dwutlenku 



 

- 9 - 
 

węgla (CO2) nie powinno przekraczać 3 000 ppm, siarkowodoru (H2S) nie powinno 

przekraczać 5 ppm, koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 20 ppm. 

Pomieszczenia, w których utrzymuje się zwierzęta (§ 7), wyposażenie oraz sprzęt 

używany przy ich utrzymywaniu, wykonuje się z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia 

zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania. Podłoga w tych pomieszczeniach 

powinna być twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska. Instalacja 

elektryczna musi być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Prawa 

budowlanego. Świniom powyżej 2. tygodnia życia zapewnia się stały dostęp do wody, 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Dyrektywa 98/58/WE w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych określa wymogi 

ogólne w kwestii ochrony zwierząt gospodarskich we wszystkich gospodarstwach, bez 

względu na gatunek i ilość zwierząt. Dotyczą one:  

– kwalifikacji osób obsługujących zwierzęta, kontroli zwierząt (dozór); 

– przechowywania dokumentacji dotyczącej leczenia i padnięć zwierząt; 

– zapewnienia swobody ruchu zwierzętom, jakości budynków i pomieszczeń, 

w których przebywają zwierzęta, zapewnienia im właściwych warunków środowiskowych; 

– żywienia zwierząt (pasza, woda); technologii stosowanych w chowie i hodowli; 

– postępowania ze zwierzętami chorymi, zranionymi oraz wykonywania zabiegów 

lekarsko-weterynaryjnych. 

Dyrektywa Rady 2008/120/WE ustanawia minimalne normy ochrony świń, w tym 

wymagania dotyczące: systemu utrzymania i minimalnych powierzchni; środowiskowych 

norm w pomieszczeniach; zapobiegania agresji; wykonywania zabiegów weterynaryjnych 

i zootechnicznych. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi rejestr zwierząt 

gospodarskich oznakowanych (tj. bydła, owiec, kóz i świń) w oparciu o zgłoszenia składane 

przez posiadaczy zwierząt. 

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) służy do ustalenia miejsc pobytu 

i przemieszczeń zwierząt, wspiera zapewnienie bezpieczeństwa żywności, zgodnie 

z wymogami Unii Europejskiej. W bazie systemu gromadzone są informacje na temat: 

posiadaczy zwierząt (rejestr producentów), zwierząt i ich miejsc przebywania (rejestr siedzib 

stad), przemieszczeń zwierząt (rejestracja zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt). 
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OPRACOWAŁA 

Marzena Krysiak 

  

 WICEDYREKTOR 

Danuta Antoszkiewicz 
 

Posiadacz zwierzęcia musi uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa nr identyfikacyjny, tzw. nr producenta. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego 

oznakowanego (bydła, owiec, kóz, świń) zgłasza kierownikowi biura powiatowego Agencji 

miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania numeru 

(tzw. nr siedziby stada).  

Rejestracji podlega: siedziba stada producenta rolnego oraz siedziba stada podmiotu 

prowadzącego obrót, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt z wykorzystaniem 

obiektu albo bez wykorzystania obiektu, miejsce gromadzenia zwierząt, rzeźnia, zakład 

przetwórczy lub spalarnia, targ, wystawa, pokaz lub konkurs zwierząt. 

Posiadacz bydła, owiec, kóz oraz świń ma obowiązek prowadzenia Księgi rejestracji 

w formie książkowej lub elektronicznej odrębnie dla każdego stada i poszczególnych 

gatunków zwierząt. Spis świń wykonywany jest raz na dwanaście miesięcy – jednak nie 

później niż w dniu 31 grudnia. Ustaloną podczas spisu liczbę świń umieszcza się w księdze 

rejestracji stada oraz przekazuje kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia sporządzenia spisu.  


