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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pocho-
dzàcych ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej, z Królestwa Niderlandów 

oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeƒstwo przeniesienia pryszczycy.

Na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt, ba-
daniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Wete-
rynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Z uwagi na niebezpieczeƒstwo przeniesienia
pryszczycy ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Pó∏nocnej, z Królestwa Niderlandów oraz

z Republiki Francuskiej, zakazuje si´ przywozu i prze-
wozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towa-
rów pochodzàcych z tych paƒstw, okreÊlonych w za-
∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. R. Gmyrek

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 258)

TOWARY PODLEGAJÑCE ZAKAZOWI PRZYWOZU I PRZEWOZU PRZEZ TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ POCHODZÑCE ZE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓ¸NOCNEJ, 

Z KRÓLESTWA NIDERLANDÓW ORAZ Z REPUBLIKI FRANCUSKIEJ

Kod PCN Wyszczególnienie

1 2

0102 Byd∏o ˝ywe

0103 Trzoda chlewna ˝ywa

0104 Owce i kozy ˝ywe

0106 00 Pozosta∏e zwierz´ta ˝ywe2)

0201 Mi´so wo∏owe Êwie˝e lub ch∏odzone

0202 Mi´so wo∏owe mro˝one

0203 Mi´so wieprzowe Êwie˝e, ch∏odzone lub mro˝one

0204 Mi´so baranie i kozie — Êwie˝e, ch∏odzone lub mro˝one

0206 Jadalne podroby wo∏owe, wieprzowe, baranie, kozie, koƒskie, z os∏ów, mu∏ów i os∏omu∏ów —
Êwie˝e, ch∏odzone lub mro˝one1)

0208 Pozosta∏e mi´so i podroby jadalne, Êwie˝e, ch∏odzone lub mro˝one2)

0209 00 T∏uszcz wieprzowy bez chudego mi´sa oraz t∏uszcz drobiowy niewytapiane lub inaczej wyeks-
trahowane, Êwie˝e, ch∏odzone, mro˝one, solone, w solance, suszone lub w´dzone5)

0210 Mi´so i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub w´dzone; jadalne màczki i grysiki
z mi´sa i podrobów1)

0401 Mleko i Êmietana, niezag´szczone ani niezawierajàce dodatku cukru ani innego Êrodka s∏odzà-
cego3)

0402 Mleko i Êmietana, zag´szczone lub zawierajàce dodatek cukru lub innego Êrodka s∏odzàcego3)

0403 MaÊlanka, mleko zsiad∏e i Êmietana kwaÊna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszo-
ne mleko i Êmietana, nawet zag´szczone lub zawierajàce dodatek cukru albo innego Êrodka s∏o-
dzàcego lub aromatycznego, lub zawierajàce dodatek owoców, orzechów lub kakao3)

0404 Serwatka, nawet zag´szczona lub zawierajàca dodatek cukru albo innego Êrodka s∏odzàcego;
produkty sk∏adajàce si´ ze sk∏adników naturalnego mleka zawierajàce lub nie dodatek cukru
albo innego Êrodka s∏odzàcego, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone3)
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0405 Mas∏o i inne t∏uszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania3)

0406 Sery i twarogi3)

0410 00 00 0 Jadalne produkty pochodzenia zwierz´cego, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone1)

0502 Szczecina i sierÊç Êwiƒ lub dzików; sierÊç borsuka i inna sierÊç do wyrobu szczotek i p´dzli; od-
padki takiej szczeciny lub sierÊci1)

0504 00 00 Jelita, p´cherze i ˝o∏àdki zwierzàt (z wyjàtkiem rybich), ca∏e lub w kawa∏kach, Êwie˝e, ch∏odzo-
ne, mro˝one, solone, w solance, suszone lub w´dzone1)

0506 KoÊci i rdzenie rogów, nieobrobione, odt∏uszczone, wst´pnie przygotowane (ale nieprzyci´te
dla nadania kszta∏tu), poddane dzia∏aniu kwasu lub od˝elatynowane; proszek i odpadki tych
produktów1),2)

0507 KoÊç s∏oniowa, skorupy ̋ ó∏wiowe, fiszbiny i fr´dzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpo-
ny, pazury i dzioby, nieobrobione lub wst´pnie przygotowane, ale nieprzyci´te dla nadania
kszta∏tu; proszek i odpadki tych produktów1),2)

0510 00 00 0 Ambra szara, strój bobrowy, cybet i pi˝mo; kantarydyna, ˝ó∏ç nawet suszona; gruczo∏y i inne
produkty zwierz´ce u˝ywane do przygotowania produktów farmaceutycznych, Êwie˝e, ch∏o-
dzone, mro˝one albo inaczej tymczasowo zakonserwowane1),2)

0511 Produkty pochodzenia zwierz´cego, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone; martwe
zwierz´ta obj´te dzia∏ami 1 lub 3, nienadajàce si´ do spo˝ycia przez ludzi1),2)

1601 00 Kie∏basy i podobne produkty z mi´sa, podrobów lub krwi; przetwory ˝ywnoÊciowe oparte o te
produkty1),2),4)

1602 Pozosta∏e przetworzone lub konserwowane mi´so, podroby lub krew1),2),4)

1603 00 Ekstrakty i soki z mi´sa, ryb lub skorupiaków, mi´czaków lub innych bezkr´gowców wod-
nych1),2)

1901 Ekstrakt s∏odowy; przetwory spo˝ywcze z màki, grysiku, skrobi lub z ekstraktu s∏odowego, nie-
zawierajàce kakao lub zawierajàce mniej ni˝ 40% wagowych kakao obliczonych wed∏ug ca∏ko-
wicie odt∏uszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone; przetwory spo˝ywcze
z towarów obj´tych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierajàce kakao lub zawierajàce mniej
ni˝ 5% wagowych kakao obliczonych wed∏ug ca∏kowicie odt∏uszczonej bazy, gdzie indziej nie-
wymienione ani niew∏àczone4)

1902 Makarony, równie˝ gotowane lub nadziewane (mi´sem lub innymi substancjami) lub przygo-
towane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus,
przygotowany lub nie1), 4)

1904 Przetwory spo˝ywcze otrzymane przez sp´cznianie lub pra˝enie zbó˝ lub produktów zbo˝o-
wych (na przyk∏ad p∏atki kukurydziane); zbo˝a (inne ni˝ kukurydza) w postaci ziarna lub w po-
staci p∏atków lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjàtkiem màki i grysiku), wst´pnie obgo-
towane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone1), 4)

3001 Gruczo∏y i inne narzàdy do celów organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i niesprosz-
kowane; ekstrakty z gruczo∏ów lub innych narzàdów lub ich wydzielin do celów organotera-
peutycznych; heparyna i jej sole; inne substancje ludzkie i zwierz´ce preparowane, do celów
terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niew∏àczone1)

3002 Krew ludzka; krew zwierz´ca preparowana dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub
diagnostycznych; antysurowice i inne frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunolo-
giczne, tak˝e otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle
mikroorganizmów (poza dro˝d˝ami) oraz produkty podobne1)

9508 00 00 0 Karuzele, huÊtawki, strzelnice i inne urzàdzenia rozrywkowe na wolnym powietrzu; cyrki w´-
drowne, mena˝erie oraz w´drowne teatry6)

1) Dotyczy produktów otrzymanych ze zwierzàt obj´tych pozycjà 0102, 0103, 0104, 0106 00
2) Dotyczy zwierzàt parzystokopytnych
3) Nie dotyczy mleka poddanego obróbce termicznej (pasteryzacji) i produktów z takiego mleka
4) Nie dotyczy produktów poddanych obróbce termicznej w temperaturze 72°C i powy˝ej
5) Dotyczy t∏uszczu otrzymanego ze zwierzàt obj´tych pozycjà 0103
6) Dotyczy zwierzàt obj´tych pozycjà 0102, 0103, 0104, 0106 00 w odniesieniu do zwierzàt parzystokopytnych


