
Dziennik Ustaw Nr 22 — 1668 — Poz. 253

253

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 19 marca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych warunków weterynaryjnych 
wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierzàt, niejadalnych surowców zwierz´cych i ich skupie.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz.
752) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Gospo-
darki ˚ywnoÊciowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w spra-
wie szczegó∏owych warunków weterynaryjnych wy-
maganych przy zarobkowym przewozie zwierzàt, nieja-
dalnych surowców zwierz´cych i ich skupie (Dz. U. Nr
39, poz. 394) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 11:

a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 2” dodaje si´ wyrazy
„i 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Niejadalne surowce zwierz´ce:

1) czaszki z ga∏kami ocznymi, migda∏ki, mó-
zgi i rdzenie przed∏u˝one oraz rdzenie
kr´gowe byd∏a, owiec i kóz w wieku po-
wy˝ej 12 miesi´cy,

2) jelita bydl´ce — od dwunastnicy do jelita
prostego — niezale˝nie od wieku,

3) Êledziony owiec i kóz niezale˝nie od wie-
ku,

4) sta∏e odpady powstajàce przy uboju i ob-
róbce poubojowej byd∏a, owiec i kóz,

5) zw∏oki zwierz´ce i ich cz´Êci

— powinny byç przewo˝one w wy∏àcznie
do tego celu przeznaczonym pojemniku lub
Êrodku transportu.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pojemnik, w którym przewozi si´ niejadalne
surowce zwierz´ce, powinien byç opatrzony
widocznym i trwa∏ym napisem «Nieprzezna-
czone do spo˝ycia przez ludzi», a w przypad-
ku niejadalnych surowców zwierz´cych,
o których mowa w ust. 2a — napisem
«SRM», wykonanym literami o wysokoÊci co
najmniej 20 cm i szerokoÊci 4 cm.”;

2) w § 18:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nie mogà byç skupowane niejadalne surow-
ce zwierz´ce, o których mowa w § 11
ust. 2a.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs


