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Pan 
Aleksander Pociej
Przewodniczący
Senackiej Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji

Dotyczy: petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z posiedzeniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które 

odbyło się w dniu 10 lutego 2022  roku  oraz rozpatrywaniem m.in. petycji z dnia 

16.08.2021 r. Pana Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie 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 

(P10-66/21) uprzejmie informuję, co następuje.

Zaproponowana zmiana art. 2 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2021 r. poz. 1542) polegająca na dodaniu 

wyrazów „budynek spełniający wszelkie wymogi wynikające z przepisów prawa 

budowlanego, przeznaczony do chowu lub hodowli zwierząt” oraz zmiana polegająca na 

dodaniu w ustawie 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.) przepisu wprowadzającego wymóg dołączania do wniosku o wpis 

producenta do ewidencji producentów odpowiednio:
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1) kopii decyzji wymienionej w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo 

budowlane lub kopii zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r., prawo budowlane wraz z zaświadczeniem o niezgłaszaniu sprzeciwu, 

o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ww. ustawy;

2) kopii pozwolenia, o którym mowa w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r., prawo ochrony środowiska lub kopii 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 

nie może zostać uwzględniona.

Definicja gospodarstwa jest definicją, którą stosuje się wprost z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 

przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie 

zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z 

późn. zm.) i która jest stosowana we wszystkich krajach członkowskich UE w sposób 

jednolity, w celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania systemu identyfikacji i 

rejestracji zwierząt oraz ich identyfikowalności.

Zgodnie z art. 4 pkt 27 rozporządzenia (UE) 2016/429 „zakład” oznacza wszelkie 

pomieszczenia, strukturę lub – w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu –

środowisko lub miejsce, w którym – tymczasowo lub stale – utrzymywane są zwierzęta lub 

przetrzymywany jest materiał biologiczny, z wyjątkiem:

a) gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe;

b) zakładów leczniczych dla zwierząt.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie planuje 

podjęcia interwencji legislacyjnej w postulowanym przez Pana Wójta Gminy Czarna 

Dąbrówka zakresie, która byłaby ograniczeniem dla polskich rolników w stosunku do 

rolników w innych krajach członkowskich UE - wobec obowiązku identyfikacji i rejestracji 

zwierząt.



Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych 
dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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