
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania weteryna-
ryjne przy przewozie, wy∏àcznie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierz´cych
oraz sposób wykorzystania tych produktów.

§ 2. 1. Uboczne produkty zwierz´ce przy przewo-
zie, wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zaopatruje si´ w dokument handlowy.

2. Dokument handlowy sporzàdza podmiot zbywa-
jàcy uboczne produkty zwierz´ce w trzech egzempla-
rzach, z których jeden pozostaje u tego podmiotu, dru-
gi otrzymuje przewoênik ubocznych produktów zwie-
rz´cych, a trzeci otrzymuje podmiot nabywajàcy te
produkty.

3. Dokument handlowy podmiot zbywajàcy, prze-
woênik i podmiot nabywajàcy przechowujà przez
okres 2 lat. 

§ 3. Wzór dokumentu handlowego, o którym mo-
wa w § 2, jest okreÊlony:

1) dla ubocznych produktów zwierz´cych kategorii 1,
o której mowa w art. 4 rozporzàdzenia nr 1774/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 paêdzier-
nika 2002 r. ustanawiajàcego przepisy sanitarne do-
tyczàce produktów ubocznych pochodzenia zwie-
rz´cego nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem nr 1774/2002”
— w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) dla ubocznych produktów zwierz´cych kategorii 2,
o której mowa w art. 5 rozporzàdzenia
nr 1774/2002 — w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdze-
nia;

3) dla ubocznych produktów zwierz´cych kategorii 3,
o której mowa w art. 6 rozporzàdzenia
nr 1774/2002 — w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdze-
nia.

§ 4. 1. Uboczne produkty zwierz´ce mogà byç wy-
korzystane w sposób okreÊlony w art. 23 rozporzàdze-
nia nr 1774/2002.

2. Powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje wyko-
rzystanie ubocznych produktów zwierz´cych, o któ-
rym mowa w ust. 1.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 paêdziernika 2005 r.

w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych przy przewozie, wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ubocznych produktów zwierz´cych oraz sposobu wykorzystania tych produktów

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju i Wsi (Dz. U.
Nr 134, poz. 1433).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 20 paêdziernika 2005 r. 
(poz. 1839)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR


