
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r. 

Poz. 2018 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

 

z dnia 7 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli  

oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt 

Na podstawie art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek 

chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. poz. 2813, 

z 2006 r. poz. 315 oraz z 2010 r. poz. 838) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) choroba Aujeszkyego u świń (Aujeszky's disease in pigs).”; 

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu kontroli występowania wścieklizny u lisów wolno żyjących do badań pobiera się tkankę mózgową, 

surowicę i żuchwę od 4 lisów odstrzelonych na każdych 100 km
2
 obszaru, na którym lisy zostały objęte szczepieniem 

ochronnym przeciw wściekliźnie.”; 

3) po § 14c dodaje się § 14d w brzmieniu: 

„§ 14d. W celu kontroli występowania choroby Aujeszkyego u świń w regionie uznanym za urzędowo wolny od 

tej choroby przez Komisję Europejską, wymienionym w załączniku I do decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 

21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących 

się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2008, 

str. 19, z późn. zm.
2)

), bada się: 

1) minimalną liczbę stad świń w ciągu roku pozwalającą na wykrycie, z 95% prawdopodobieństwem, 0,05% stad 

świń zakażonych w tym regionie; 

2) minimalną liczbę próbek krwi pobraną w stadzie świń umożliwiającą wykrycie, z 95% prawdopodobieństwem, 

20% zwierząt zakażonych w tym stadzie.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1906).  
2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 34, Dz. Urz. UE L 352 z 31.12.2008, 

str. 52, Dz. Urz. UE L 73 z 19.03.2009, str. 22, Dz. Urz. UE L 217 z 21.08.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 118 z 12.05.2010, str. 63, 

Dz. Urz. UE L 208 z 07.08.2010, str. 5, Dz. Urz. UE L 32 z 08.02.2011, str. 24, Dz. Urz. UE L 260 z 05.10.2011, str. 19, Dz. Urz. 

UE L 318 z 15.11.2012, str. 68, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2015, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 272 z 07.10.2016, str. 90. 




