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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 czerwca 2010 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 2008 r.
Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60,
poz. 372 i Nr 78, poz. 513) 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. Nr 282, poz. 2813 oraz z 2006 r. Nr 44, poz. 315)
wprowadza się następujące zmiany:

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W celu kontroli występowania klasycznego
pomoru świń u dzików padłych w obwodzie
łowieckim bada się próbkę pobraną z migdałków lub węzłów chłonnych, lub śledziony
każdego padłego dzika.”;
4) § 5—8 otrzymują brzmienie:
„§ 5. Kontrolę występowania przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy przeprowadza się w kierunku:

1) w § 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants — TSE);”,
b) uchyla się pkt 10,
c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) grypa ptaków (avian influenza);”,
d) uchyla się pkt 12—15,
e) dodaje się pkt 16—18 w brzmieniu:
„16) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);
17) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt
bydła (Infectious bovine rhinotracheitis/
infetious pustular vulvovaginitis IBR/IPV);
18) gorączka Q (Q fever).”;
2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. W celu kontroli występowania pryszczycy
i choroby pęcherzykowej świń co kwartał bada się, na obszarze powiatu, próbki krwi pobrane od bydła albo świń, tak aby corocznie
poddać badaniu próbki krwi pobrane od
10 sztuk bydła albo świń pochodzących co
najmniej z 5 gospodarstw lub stad na obszarze tego powiatu.”;
3) w § 4:
a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„W celu kontroli występowania klasycznego
pomoru świń u dzików corocznie bada się próbki krwi pobrane od:”,
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

1) gąbczastej encefalopatii bydła — w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania,
kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz.
WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), w załączniku III w rozdziale A w części I;
2) trzęsawki owiec — w sposób określony
w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1,
w załączniku III w rozdziale A w części II.
§ 6. W celu kontroli występowania gruźlicy bydła
przeprowadza się badania, o których mowa
w § 2—9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za
urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 126, poz. 1058) oraz
w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie zwalczania gruźlicy bydła (Dz. U.
Nr 258, poz. 2585).
§ 7. W celu kontroli występowania:
1) brucelozy bydła przeprowadza się badania, o których mowa w § 10—25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo
wolne lub wolne od chorób zakaźnych
zwierząt oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania
brucelozy (Dz. U. Nr 79, poz. 690);
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2) brucelozy kóz i owiec przeprowadza się
badania, o których mowa w § 31—44 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań weterynaryjnych
niezbędnych do uzyskania i zachowania
uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt oraz w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania brucelozy.
§ 8. W celu kontroli występowania enzootycznej
białaczki bydła przeprowadza się badania,
o których mowa w § 26—30 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych niezbędnych do
uzyskania i zachowania uznania stada lub
gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne
od chorób zakaźnych zwierząt oraz w § 6
ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła
(Dz. U. Nr 47, poz. 278).”;
5) uchyla się § 9, 13 i 14;
6) dodaje się § 14a—14c w brzmieniu:
„§ 14a. W celu kontroli występowania choroby niebieskiego języka, corocznie bada się próbki
krwi pobrane od bydła i owiec powyżej
3. miesiąca życia, znajdujących się na obszarze powiatu, tak aby było możliwe wykrycie serokonwersji z 95 % prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek zakażeń na obszarze tego powiatu wynosi
20 %.
§ 14b. 1. W celu kontroli występowania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła corocznie bada się próbki krwi pobrane od bydła znajdującego się na obszarze powiatu, tak aby było możliwe wykrycie serokonwersji z 95 % prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek zakażeń na obszarze tego powiatu
wynosi 20 %; do przeprowadzenia badania mogą zostać użyte próbki krwi pobrane od bydła w celu kontroli występowania brucelozy lub białaczki bydła.
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2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, nie
poddaje się buhajów znajdujących się
w centrach pozyskiwania nasienia.
§ 14c. 1. W celu kontroli występowania gorączki
Q corocznie bada się próbki krwi pobrane od bydła lub owiec i kóz, znajdujących się na obszarze powiatu, tak aby
było możliwe wykrycie serokonwersji
z 95 % prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek zakażeń na obszarze
tego powiatu wynosi 20 %; do przeprowadzenia badania mogą zostać użyte
próbki krwi pobrane w celu kontroli występowania brucelozy bydła, owiec
i kóz.
2. W przypadku wystąpienia poronienia,
o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, u bydła, owiec i kóz,
badaniem, o którym mowa w ust. 1,
obejmuje się wszystkie sztuki bydła,
owiec i kóz w stadzie, jeżeli:
1) liczba poronień w stadzie liczącym
poniżej 100 sztuk zwierząt wyniosła
co najmniej 2 w miesiącu lub 3 w danym roku;
2) liczba poronień w stadzie liczącym co
najmniej 100 sztuk zwierząt wyniosła
powyżej 4 % pogłowia w danym roku.
3. W przypadku wystąpienia poronienia,
o którym mowa w ust. 2, w celu potwierdzenia badania, o którym mowa
w ust. 1, pobiera się fragment łożyska
lub wymaz z dróg rodnych samicy, poddając je badaniu metodą hodowlaną
lub PCR.
4. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, poddaje się krowy oraz buhaje przeznaczone do rozrodu, powyżej 12. miesiąca
życia, a także owce i kozy.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

