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PROTOKOT, KOtrTROLI IYr
I[tntoJuy protot6l Jcct ptzeraaczony do dotunontowanla rtrlcrdzolyah
nlezgodaot3ct z wSruagantent zawefirrnl w:

-

clwrdb zakaingchzwierzqt lDz.u. z2oo8,r.,

Nr 218, poz. 1342 zp6in. zm.l;

(Dz,U. z2OO4 r. Nr 16 poz. L4S zp6in. zm.l;

Nr 106 poz. lOO2 zpdin.

ur:,.);

(Dz. U. z2OOBr. Nr 204 poz.

t28t zp6in. rm.l;

roku

za sprawie sze,egdloutgch wgmagarl u.teterynaryjngch dla prowad.zenia
miejsc gromadzenia auierzqt (Dz. U. z 2OA4 r. Nr 10O poz. 1O10);-

ut sprawie szueg6Nowgch wgmagaft weterynaryjngch
iSutiniami{Dz.U. Nr 11, poz.58).

ut handlu

w sprawie szeegdlowgch

w handlu owcami

ttgma.gart webrynaryjngch

ilazami (Dz. U. Nr 11, poz.57).

bgdtem

w sprawie wgmagafi i spasobu postgpoutania przg utrugmgwaniu gafunk1w
zwierzqt gospodarskich, dla kt1rych norrnu ochrong zostalg okreSlone
w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2OlA r. Nr 56, poz. 544 z poin, zmj;

tD sprawie minimalngch warundw utrzgmgutania gatunltaw zwieruqt
gospodarskich inngch nit te, dla ktilrych norrnA ochrong zostalg okrefilone
wprzepisachUniiEuropejskiej (Dz. U. z2OlO r. Nr 1t6,poz.TT8l.
ochrong zwierzqt podczas transportu i zuiqzangch z tgm dzialari oraz
zmieniajqce dgrektgwg 64/432/EWG i 93/ 119/WE oraz rozporzqdzenie (WE)
nr 1255/97 (Dz.Urz.UE L 3 z 05.01.2005 r., str. 7 zpoin. zrn.l.

Illnlclrrvrrotot6l moio rtsrowld

podrtawc do wdroicala nakatorcgo

oorteoowanle admlnlrtrecylneto.

il

Weterynarying numer
identgfilcacging
podmiotu:

i na'nttisko osobg fugenej:

Numer nadang przez
ARiMR:

miejsca Prouadzenia
-Adres
dziat alno ci, telefon, fax, e-mail:

aares si.eazibg firmg, telefon, fax, e-mail:

S

SC

ut zakresie prowadzenia miejsca

kn

Swinie
konie
outce fiagnQta, jarki, traki)

ftoilsta,
Oapow{eazialng przedstawicbl podmbtu:

terynarii/ Inspelctor Weterynaryjng:

@-

- -;;ii

acetutr,

ttcg@grDn'o,, .ilD nla

aotwg'

zdmula. zulazqt otw twalaanltt

zakg4ptgsh swtatz6

(

D. a. z 2oo8 r. Iill. 273 pos. 7s42 z pdin sn )

angm rozpougciem d-zialalnosci" podmiot
zlohgt do powiatowego lelcorza uteterynaii.wniosek o ugdanie
deS zji siwier dzajqiej sp etnienie wy mag an w ete.ry naryjng cla
okre{tong ch dla prow adzenia mieisc gr omadzenia rutierzqt'
1, ust.2 iust.
eterynarii
poutiatout eg o lelearza w
@
stwierdzajqcq spelnieiie wgmagani weterynaryinu clt,
okreitong ch dla prow adzenia mieisca gromadzenia zuierz'qt
ruilrleridentgftkaqing'
i zostal nat nadang weterynaryjng
'art. 5 ust. 4 pkt 1 iust. 5 Pld. ! i

@nou)

t i. o lrrlnfro/flllrlafrlrynar74lnd
r, IiIt 16 9u. fi$)
z
2OO4
V.
W.

mieisan gromadzenia zwierzqt
sa oznakou)dne zqodnie z pruepisami llnii Eurweiskiei

zut"r"en przefuwaiqce w

w hrlrlldlr.t

o identgftkacji i rejestracji zuierzqt.

o

3

4

1

2
3

(art. 3 ust I pkt. 3l
przebgwajqce
Zwierzgta
w miSscu gromadzenia nlierzqt
sq zarejestrowane w spos6b umohliwiajqq odnalezienie
gospodarshaa lub centtam (organizacji), z ktdrego poctwdzq
lub w kt6rymznajdoutalg sie poduas przemieszuania
na terytorium Unii Europejskiej, w rozumieniu przepis6w
o uteterynarajnej kontroti granicznej,
(afi. 3 ust. 1 pld. 4)
Zwierzgtom przgbgwajqcAm do miejsca gromadzenia ntierzqt,
podua.s transporttt touarzAszgto *uiadectwa zdrouia lub inne
dokumenty, o kt6rych mou)a ut przepisach o zdroutiu zutieruqt i
zutalm,aniu char6b zakahnych naieruqt oraz w przepisach o
organizacji lwdowli i rozrodzie rutierzqt gospodarskich.
lart. 3 ust. 1 pkt. 5)
Zwierzgtom wgsglangm z miejsca gromadzenia zu,tierzqt, podczas
transporht towarzgszgto Sutiadectwo zdrowia lub inne
doktmentg, o fudrychmau)a ut przepisacho oclvonie zdrouia
npierzqt oraz zwal@aniu chordb zalcalngchzwierzqt oraz
ut przepisach o organizacji lwdoutli i rozrodzie zwierzqt
gospodarskich.
lart. 3 ust. L plct. 5)
dllla
fr. A*aw.z,
27 sletpnla 7997 r. o oahttnlc zwt*zqt
(Du, U, z 2OO3 r. Il" 706r lroz, 1(N2 z pdin zm.)
W miejsan gromadzenia nuierzqt, zwierzeta nie sq bite
przedmiotami twardgmi i ostrymi lub zaopatrzonymi w
urzqdzenia obliczone na sprautianie specjalnego b6lu, bite po
glowie, dolnej czeSci brzucha, dolngch cz,esciach koftugn.
lart. 6 ust. 2 okt 4)
W miejsu gromadzenia zwierzqt, zwierzgta nie sq przepedzane
u.t sposib powodujqcg ichzbgdne cierpienie i stres.
lart. 6 ust. 2 pkt 6)
W miejsan gromadzenia nfierzqt nie uigwa sig uprzgig, pgt,
stelahg, uigzdw lub inngeh urzqdzeri zmuszajqcgch zwierzgta
do przebgwania w nienaturalnej pozgcjt, powoduiqcgch bdl,
uszkodzenie cinla albo 6mier6.

laft.6ust.2okt

4

5

6

7)

W miejsctt gromadzenia zuierzqt, zwierzeta nie sq zlo*liwie
straszone i drahnione.
lart. 6 ust. 2 nkt 9)
W miejsu gromadz,enia zwierzgt nie utrzgmaje sig zwierzqt
w niewlasawgch warunlcach bgtowania, w tgm nie utrzgmuie sig
ich w stanie raiqcego niechlujstwa oraz ut pomieszczeniach alba
klatkach uniemoiliwiaj qeU ch im zachow anie naturalnei pozg cii.
furt. 6 ust. 2 pkt 1O)
W miejsan gromadzenia nilerzqt nie trzgma sig zwieruqt
na uwigzi, ktdra powoduje u nichuszkodzenie ciala lub cierpienie
oraz nie zapewnia niezbgdnego ruchu.

hrt.6ust.2 pkt 14)

W*ozpofled,zcn{c Mlntstls x;olnlcf,wa I RosutoJu Wsl z drda 75 htbgo 2O7O n
u sptat* Dylquril sponbu poctipowanlapftg atngtnguanlu gffilnlaiut
fulsn* gostrrod.ercktctU d.la lctttysh lr.otzatg ochtong zostatg olrre$lona
w ptzclflsar;/n Untl Brttopctslct4l (fu, V. z 2O7O n Nr 561 1nz. 844 z trrdtitt stn ),
V.

Rozpotzqd*ntc Ut dstru Robtlc&oa 7 RozutoJu Wsl s dnla. 28 cra?,nclr 2O7O r.
i cotutt* nln|;nc;lr14rch ua,ntnlc.6ut ubzymg rtaftla gdun[Qut ,tt lctz{t13

lctttych norrng ochtong zostatg oltruilona

at praelptsaah
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llttll tlrttopctsklet ps. lI. s 2O1O r- IiIr 176, poz.

778).

Zu:iengta majq zapewnionq opiekg i wlaiciwe warunki
utrzgmania uwzglgdniajqce minimalne norrng powierzclmi
w zaleiruo$ci od sgstemdw utrzgmnnia.
($ 4 ust.l rozp. o kt6ryrn mowa w poz. IV)
{8 3 ust.l rozp. o ktorvm mowa w poz. V}
Zwierzeta utrzgmgutane sq w warunkach:
o nieszkodtiwgch dla ich zdrowia oraz niepowodujqcgchurazdw,
uszkodzerl ciala lub cierpiefi,
. zapelDniajqcVch im swobodQ ruchu, a u szueg6lno$ci
moLliuto*l kladzenia sig, wstautania oraz lehenia,
o umohliwiajqcgch kontakt utzrokoug z inngmi zwierzptami.
($ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 rozp- o lctilrym mowaw poz. IV)
lE 3 ust. 2 oM 1, 2 i 3 rozp. o ld6rum mowa ut poz. V)
Pomieszczenia znajdujqce sie ut mieiscu gromadzenia ntietzqt,
sq oiuietlone przgstosowanqm dla danego gafimlu zwierzqt
Suiattem sztuungmlub zapewniong jest dostgp Suiatla
nafitralnego.
f$ 5 usf. 1 rozp. o lddrym motDa w poz. IV)
tff 4 rozo, o ld6ramrnotua u.t poz. V)
Pomieszeenia znajdujqce sie ut miejscu gromadzenia zwierzqt,
ich utgposoienie oraz sptzgt uirywany przg utrzgmywaniu tgch
nuierzqt tugkonane sq z mnterialdut nieszkodlitttgch dla zdrouia
ntierzqt oraz nadajq sig do ugszuenia i odlcsZania.
$ 7 ust.l pld 1 rozp. o ldirymflLowau poz. IV)
E 6 ust.l okt 7 rozo. o lddrum mowa w poz. Vl
Odchadg zutierzqt oraz niezjedzone resztki paszg sq usuwane
z pomieszczetl, ut kt6rychutrzymuje sie zwierzeta, tak egsto,
abg uniknql wg dzielania sig nieprugj emnA ch w oni
i zanieug szuenia paszg lub uto dy. Pomie szu'enia zabezpieeone
sq przed muchami i gryzoniami.
(9 7 ust, 2 rozp. o lctilrym mowo ut poz, N)
lfi 6 ust. 2 rozo, o ktdrum mou)d w poz, V)
Wgposaienie i sprz4t przeznauone do pojenia i karmienia
ntierzqt, umieszuone sq ut taki spostib, abg zminima.lizawat
ryzgko zanieegsz*enia paszg lub utodg oraz ulatwit
bezkontlilctoutg dostgp tgchnaieruqt do paszg iutodg.
(57 ust.S rozp. o ktdrym mou)a w poz. N)
/.8 6 ust. 3 rozp. o lct6rum mou)a ut poz. V)
Wgposahenie i sprzgtuhgusang przA utrzgmgutaniu zutierzqt, sq
tak skonst ruourane, umieszczone, obslugiwane i utrzgmAu)ane,
abg nie powodoutat nadmiemego halasu.
$ 7 ust, a pld 1 rozp, o kt6rymmowaut poz. N)
$ 6 ust.4 pkt 1 rozp. o lddrum mowa u poz, V)
pomieszueniaclu
w kt6rychutrzgmgwane sq
Podloga ut
jest
tutarda, rdutna i stabilna, a jej powierzchnia
zuierzgta,
gladlca i nieSliska.
/$ 7 ust.S rozp. o ktdrym mowa ut poz. IV)
/.6 6 ust.S rozD. o kt6rum mou)a u paz. V)
W pomieszueniach, ut ld1rychutrzgmuje sie zwierueta, obieg
powietrza, stopiefi zapglenia, temperatura, wzglgdna uilgotnoSC
powietrza i stgienie gazdw utrzgmguane sq na poziomie
nie szko dliw y m dla alierzqt.
($8 zrsf.J rozp. o ld6rym mowa w poz. IV)
(fr7 ust.l rozD. o H,6rum mou)a w poz. V)
14

Urzqdzenia do pojenia zainstalowane sq ut spos6b
zabezpieczajqcA utodg przed wgleutaniem sig.
($ 10 ust.2 rozp. o lct6rym mowa w poz. W)
L68 ust. 3 rozp. o ktdram mou)a ut poz. V)
11
Zwierueta sq karmione paszq dostosouanq do ich gatunlan,
utielan, masg ciala i stanu ftzjologicznego.
($ 11 rozp. o kthrym mowa ut poz. N)
189 ust. 1 rozp. o ktdrum mou)a w poz. V)
12
Chore lub ranne zwierzpta otouone sq opiekq, a w miarg
potruebg iz,olowane.
P 14 ust. I rozp. o ktdrym mou)a w poz. N)
R 10 ust.7 rozp. o ld6rum mowq. w poz. V)
W, Ilgtaw., dtila. 2 kutlctnlrr. 2OO4r. o sgstcmle ldcnflfitcridf I rcficrbu,$l
wiletzS, (Da. V. z 2OO8 n Nr 2O4 por. 7287 z p6in znu)
10

1

2

Posiadacz zwierzqt zglasza, do rejestta ntierzqt gospodarskich
oznalautangctl, dane dotgczqce zrniang stanu faktgsnego liczbg
zwierzqt (bgdlo, owce, lazg, Swinie).
lart. 12)
W miejsu gromadzenia bgdla, owiec, kdz proutadzona jest
lc.siqg a rej estr acji zw ier zqt.

lart.23ust. 1i2)

WI. Roslnrzedrcrda Ra& (WDl w V2OOS z dtlda 22 gtttdttlz ZO(Mn. u, .lrrut rla
ochrong suflenqt podcr;oc tran4rortu I zuflqzangch z Qm dalallaril oraz
zttttsnWqce dgtcWtng 64/492/DWG 193fi19/WB onaa nDzlronqdrilfc [WEl
ttt 7265t97 (Da. Utz. W L 3 z O5,O7,2OO5 r., str. 7 z trtdttt- r;ttt-[.
Uruqdzenia do zaladunlu i rozladunku, w tgm pouierzchnia
podlogowa, s4 skonstruowane w sposdb:
a) zapobiegajqcg zranieniomi cietpieniu zwierzqt oraz
minima.lizdqcg pobudzenie i b6l podczas ruchdw zuierzqt, jak
rdwniei zapewniajqcg bezpiecaerlstwo zwierzqt. W szuegdlnoSci,
pouierzchnie nie sq Clrslcie oraz zapeuniona jest ochrona bomna
zap obie g aj qc a u ciecz ce naierzqt ;
b) umaZliu.tnj qcg eg szuenie i dezg nfekcjg.
Eal. I rozdz.III pkt 1-S)
ptzekraea:
2
Nachglenie ramp nie
a)20 stopni, co stanouti 36,4 o/o do plaszugzng poziomej dla
6utitr, cielqt i koni
b) 26 stopni 34 minutg, ugli 50 % do plasz,ugzng poziomej dla
outiec i bgdta innego ni2 cieleta.
(ht. I rozdz.III pld 1.4 a)
3
JeSli nachglenie jest uieksze niL 10 stapni, co stanowi 17,6 %
do plaszegzng poziomei, rampg sq zaopattzone w ograniuniki
dla kopgt, zapeuniajqce zwietzgciu bezpieczne ilatute utej6cie
lub zejiciefzal. I rozdz. III okt 1.4 a)
WII. Rozpon;qdzelnlc Nlnlstlra Rolnlfroq t Ror;tootu Wsl t drrllr 26 kutatlltda zO(X
tlctr;wnarvfrwpn- db ptouad,*nto
,rorcllt at qnwud.c sscg,egdlontych
ttfilsc gtofiud,sallrtr,.zutlrilx,qt(Dt. A. I{r lOO pos. 7O7O).
1

I

Do miejsca gromadzenia przgjmuje siq nttierzgta spelniaiqce

2

Zapeutniono pomieszu,enia do przetrzgmqwania nttierzqt.
lfi 2 ust.l pkt Llit. a)
T.aneutn.iono nontieszeenia do orzetrzumuuania Srodkdtt t

utgtnaganiq u)eterynaryjne dla zuierzqt w handlu.

15

3

1)

l5

Zgwienia zwierzqt.

2 ust.l pkt llit. b)
Zapewniono latwe do czyszczenia i odlcaiania urzqdzenia do
zaladunht i ugladunlu naierzqt.
(52 ust.l pkt 2 lit. a)
fupewniono latwe do ugszuenia i odkatania urzqdzenia do
lcnrmienia i pojenia zwierzqt.
(fr 2 ust.l pld 2 lit. b)
Zapeuniono pomieszczenia do przeprouadzania badafi tub
leuenio zuierzqt orctz urzqdzenia do ich unieruchamiania,
niezbedne do przeprowadzenia ty ch agnno$ ci.
$ 2 ust l pld 3lit. a)
Zapewniono pomieszezenia do izolacji zwierzqt.
lfr 2 ust.l alct 3 lit. bl
pomieszczenie
przeclowyut
Zapewniono
do
ania Srodkdw
dezg nfekcgjng cl1 zabezpieuone ptzed dostgpem os 6b trze ciclrIE 2 ust.l pkl4lit. a)
Zapewniono pomieszuenie socjalne i biurowe dla urzgdowego
lelcarza weterynaii.
lfr 2 ust.L okt 4lit. b)
hpeuniono sprzgt do czgszuenia i odlcah,ania pomieszueft
i i;rodlcdut transporfii,
[8 2 ust.l olc. 5)
Zapew niono miej sce do przectoutg ut ania naw ozdw naturalng cl1
ut razumieniu przepisdw o nautozach i nawoteniu,
lfr 2 ust.l okt 6l
Do miejsca gromadzenia zwierzqt doprowadzona jest bieiqca
LE

4

5

6

7

I
9

10

11

12

woda przezlla(zona do spotgcia przez lildzi i
utgposahone

13

14

I5

miejsce

ut sgstem odproutadzania 6ciek6ut.

lest
16 2 ust.2)
Pomieszaenia i urzqdzenia opisane w punktach 2-10 CzeSci Vn
niniejszej Listg kontrolnej poddautane s4 u,gszu,eniu
i odlcqhaniu przed. ich ponowngmulgciem" zgodnie z zaleceniami
p ouiato w e g o lelcarz a ut ete ry narii.
/.6 3'
Prowadzona jest dolstmentacja gromadzongch ztuietzqt, lddra
zautiera:
1) imie i naalisko albo na.nug posiadaua zwierzqt oraz adres
gospodarstuta, z kt6rego zuierzgta zostal.g dostaru,one;
2) datg uproutadzania i utgproutadzania zwierzqt z miejsca
gromadzenia zwierzet;
3) imie i nazwisko albo nazwg posiadaaa zuierzqt tub
ut przgpadlst dostaruenia ichprzez podmiot prowadzqcg
dzialalnoSi w zalvesie obrotu, po{rednictwa u) tgm obrocie
lub slatpu zwierzqt - weterynaryjng numer idenfufilcacAjna;
4) numer rejestraqjng *rodlcn transportu, ktirym dostarez,ono
lub odebrano ntsierzgta z miejsc gromadzenia zutierzqt.
lfr 4 ust.l)
Dolumentacjq o kt6rej mawa w trrunkcie 14 CzeSci W niniejszej
Listg kontrolnej ponadto z,a u.tiera:
1) numer identyftlcacgjng zuierzgcio - w przgpadlat bgdla,
owiec i lwz;
2) numer paszportu - w przApadktt leoniowatgch;
3) numer identgfikacgjng gospodarstwo pochodzenia lub
stada pocttodzenia zutierzqt oraz miejsce ich
przeznauenia.
lfr 4 ust.2l

l6

Dolcumentacja, o ktdrej mou)a w punkcie 14 Czeici VII niniejszej
Li.stg lantrolnej jest prowadzona na podstawie:
o danAch zawartgch ut dokumentach, w lctdre sq
zaopatrzone zwierzgta,
e oznalanaania zwierzqt.
lE 4 ust.Sl
punkcie
14 Cze$ci WI niniejszej
17
Dolstmentacja, a kt6rej rou)a ut
Listy kontrolnej jest przectwwguana przez 3 lata od dnia
dolanania w niej ostatniego u.tpisu.
{fr 4 ust.Sl
fr. Rozlrotzqdzards frlnlstru, Rolttlctua. I Rozwotu Wsl z drttf, 70 W@nfa 2O06 r.
rloeteltgrr.otgrtgphat handfubg&cm
w sptu;ufle &eegibtlgoh
I 6u/aldanrd (Dz. A. nr 7 7 pog,. 581.

16

8. Rozpotzqdzcnte Mlnlslta Rolnlcfioa I Rozunfu Wsl z da;l.a 70 stycc;nta 2O06 r.
qnailrlc awg6lougeh ugrnagaf untr,rynarglngch ut handhr otrr,rlafil I lcos,annl
(Dz. V. nr 11 por. 54.

ut

Bgdlo, Suinie, outce i kozg bgdqce ptzedmiatem handlu, transportowdne
za po9rednictwem miejsca gromadz.enia zwierzqt u pafistuie
pocltodzenia zuierzqt, batA gromadzone poza gospodarstutem
pochodzenia przez okres nie dluiszg nE 6 dnL
/$ 3 ust. 2 rozp. o ktdrym m.ou)a ut poz. IX)
(fr 5 rozo. o kt6rum mou)a ut noz. Xl
Opis niezgodnoSci zaznauonAchut kolumni.e ,,N" (ocena negatywna)

t7

Inne wtagi

Zaleenia

l8

Zastrueienia lub wgja*nienia Kontrolowanego do niniejszego protokofu tt

|nal p o m stanaiono u Kontrolout anego.

a?figm etapie postgpoutania organ administracji publicznej z,obouiqzany jest wrwilituit
ie prueglqdanie akt sprauA.

podpis osobg, ldhrej wgjasnienia zostalg

zoneu prctokDle)

ja o odmouie wpuszc,z.enia urqdouego lekarua uteterynaii na teren obiekttt.

l;i'pi#ilz iDiifii'iii' i;i;;;' ;i;i;;;;;n " "'

fa o odmouie podpisania protokofu kontroti pruez kontrolowanego.z)

Ft;

i'ffiil' ;,;artW; ni;;;,;;t;'i;;;i "'

(pieeea, data i podpis kontrolujqcego)

1) Zastrurcnia i dodillawe wyjaSnienia do protokatru motna zglosiC u ffirJte 7 dnl od dnia otrzgmania protolaht
kontroti (motliwo$l zglos*nh za pSrednictuen podA etektroniuncj z potwierdzeniem na piSmie);

2) W przgpadkr adnotacji o odmowie podpisania protolalu, blnieje obowiqzek zlorcnia na tg

olrolirr,no9l, paez
lantrolowanego, w trlflrtdftlc 3 dnl od datg otrzgmania protolalu, ugjainieri dotga,qcgdt paAeyn odmou.ty pdpisania
protokoht bntroli.

l9

