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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 sierpnia 2003 r.

w sprawie wojskowych organów weterynaryjnych

Na podstawie art. 50 ust. 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, z póên. zm.1))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla organizacj´ wojsko-
wych organów weterynaryjnych wykonujàcych zada-
nia:

1) na terenie jednostek organizacyjnych podleg∏ych
Ministrowi Obrony Narodowej;

2) w stosunku do wojsk obcych przebywajàcych na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Wojskowymi organami weterynaryjnymi sà:

1) Szef S∏u˝by Weterynaryjnej — Inspektor Weteryna-
ryjny Wojska Polskiego;

2) wojskowi inspektorzy weterynaryjni.

2. Wojskowymi inspektorami weterynaryjnymi sà:

1) zast´pca Inspektora Weterynaryjnego Wojska Pol-
skiego;

2) lekarze weterynarii wojskowych oÊrodków medy-
cyny prewencyjnej;

3) wojskowy weterynaryjny inspektor farmaceutycz-
ny;

4) epizootiolodzy szefostw s∏u˝by zdrowia rodzajów
Si∏ Zbrojnych;

5) epizootiolodzy flotylli i portów wojennych;

6) epizootiolodzy wydzia∏ów s∏u˝by zdrowia dywizji
i samodzielnych brygad;

7) lekarz weterynarii kursu szkolenia przewodników
i tresury psów s∏u˝bowych;

8) epizootiolog Dowództwa Garnizonu Warszawa.

§ 3. Wojskowe organy weterynaryjne, o których
mowa w § 2, tworzà Wojskowà Inspekcj´ Weterynaryj-
nà.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o zarzàdzeniem

nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego
2003 r. w sprawie organizacji i trybu wykonywania zadaƒ
przez Wojskowà Inspekcj´ Weterynaryjnà (Dz. Urz. MON
Nr 3, poz. 14), które zosta∏o pozostawione czasowo w mo-
cy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt,
badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz o Inspekcji Wetery-
naryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52,
poz. 450).

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 122, poz. 1144.


