
Dz. U.97.60.369  

  

USTAWA  
z dnia 24 kwietnia 1997 r.  

o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji 

Weterynaryjnej.  
(Dz. U z dnia 14 czerwca 1997 r.) 

  

Rozdział 1  

Przepisy ogólne  

  

Art. 1 

Ustawa określa zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa 

oraz organizację, zasady i tryb działania Inspekcji Weterynaryjnej. 

  

Art. 2 

Użyte w ustawie określenia oznaczają:  

1. zwierzęta - zwierzęta gospodarskie, zwierzęta domowe i udomowione, zwierzęta 

laboratoryjne, zwierzęta łowne i inne wolno żyjące zwierzęta, znajdujące się w parkach 

zwierzęcych, w ogrodach zoologicznych, cyrkach i w obrocie,  

(.......) 

3. choroby zakaźne - wywołane przez chorobotwórcze czynniki biologiczne choroby zwierząt, 

które ze względu na charakter, sposób powstawania i szerzenia się stanowią zagrożenie dla 

zdrowia zwierząt lub ludzi, 

4. zwierzę chore - zwierzę, u którego organ Inspekcji Weterynaryjnej stwierdził chorobę 

zakaźną lub inną chorobę mającą wpływ na ocenę przydatności mięsa do spożycia, 

5. zwierzę podejrzane o zakażenie - zwierzę, u którego występują objawy wskazujące na 

chorobę zakaźną, lub zwierzę bez objawów takiej choroby, które mogło się zetknąć ze 

zwierzętami chorymi, albo zwierzę będące nosicielem zarazka lub podejrzane o takie 

nosicielstwo,  

(..........) 

11. mięso - części jadalne zwierząt rzeźnych, zwierząt łownych, a także ryb, mięczaków i 

skorupiaków, 

12. zwłoki zwierzęce - zwierzęta padłe lub zabite nie w celu spożycia przez ludzi, 

13. zwalczanie - zgłaszanie, zapobieganie, wykrywanie i likwidowanie chorób  



zakaźnych zwierząt,  

(...........) 

Art. 8 

1. Psy w wieku powyżej dwóch miesięcy żyjące na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące 

na obszarach określonych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podlegają 

obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 

2. Posiadacze psów obowiązani są doprowadzać psy na smyczy do wyznaczonych przez 

powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepień:  

1. w terminie dwóch miesięcy od dnia ukończenia przez psa wieku dwóch miesięcy lub 

2. w terminie określonym przez lekarza weterynarii podczas poprzedniego szczepienia. 

3. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru. Po przeprowadzeniu szczepienia 

posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie, a informacje o dokonaniu tej czynności 

zamieszcza się w rejestrze psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie. 

4. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozporządzenia:  

1. określi:  

a. szczegółowe zasady przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno 

żyjących przeciwko wściekliźnie, a w szczególności obszary, o których mowa 

w ust. 1, rodzaj szczepionki i sposób jej podania, 

b. szczegółowe zasady prowadzenia rejestru i wzór zaświadczenia, o których 

mowa w ust. 3,  

2. może wprowadzić obowiązek ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. 

 

(..........) 

Rozdział 4  

Zgłaszanie, wykrywanie i likwidowanie chorób zakaźnych zwierząt 

  

Art. 19 

1. W razie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia jego posiadacz jest 

obowiązany do:  

1. niezwłocznego, nie później niż w ciągu 24 godzin, zawiadomienia o tym właściwego 

miejscowo organu Inspekcji Weterynaryjnej lub wójta (burmistrza, prezydenta) albo 

najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt, 

2. pozostawienia zwierząt w miejscu ich stałego przebywania i niewprowadzania tam 

innych zwierząt, 

3. uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których 

znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub zwłoki zwierzęce, 

4. wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i sprzedaży mięsa, środków 

spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niejadalnych surowców zwierzęcych, zwłok 

zwierzęcych, paszy, ściółki i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w 

którym wystąpiła choroba, 

5. udostępnienia zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i zabiegów weterynaryjnych, a 

także udzielania pomocy przy wykonywaniu badań i zabiegów, 



6. udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu 

tych organów wyjaśnień i podawania "informacji, które mogą mieć znaczenie do 

wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ciąży również na osobach mających styczność ze 

zwierzętami w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych. 

Obowiązkiem lekarza weterynarii jest ponadto poinformowanie posiadacza zwierzęcia o 

obowiązkach określonych w ust. 1 i nadzorowanie ich wykonania do czasu przybycia 

powiatowego lekarza weterynarii lub osoby przez niego upoważnionej. 

3. Wójt (burmistrz, prezydent) lub zakład leczniczy dla zwierząt niezwłocznie informuje organ 

Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

ust. 2 i 3, podejmuje niezwłocznie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby 

zakaźnej. W razie uzasadnionego podejrzenia choroby zakaźnej lub jej stwierdzenia 

rejonowy lekarz weterynarii stosuje odpowiednio środki przewidziane w art. 22. 

(..........) 

  

Art. 22 

W celu wykrywania i likwidowania chorób zakaźnych zwierząt powiatowy lekarz weterynarii może:  

1. nakazać odosobnienie, strzeżenie lub obserwację zwierząt chorych albo podejrzanych o 

zakażenie, 

2. zakazać wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,  

(..........) 

4. nakazać oczyszczenie i odkażenie pomieszczeń, odkażenie, zniszczenie lub usunięcie w 

sposób wykluczający niebezpieczeństwo szerzenia choroby zakaźnej: paszy, surowców 

paszowych, ściółki, nawozu, narzędzi i innych przedmiotów, z którymi stykały się zwierzęta 

chore lub podejrzane o zakażenie,  

(...........) 

10. nakazać badanie oraz przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych,  

(............) 

15. nakazać na określonym obszarze odstrzał sanitarny zwierząt. 

Art. 23 

1. Na obszarach, na których występuje choroba zakaźna lub bezpośrednie zagrożenie jej 

wystąpienia, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, w drodze 

rozporządzenia, może:  

1. wprowadzić czasowe ograniczenia w ruchu osobowym, 

2. czasowo zakazać organizowania widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazać 

czasowe zamknięcie zakładów pracy,  

3. czasowo zakazać organizowania spędów, targów, wystaw zwierząt, polowań i 

odłowów zwierząt łownych,  

(............) 



5. skreślić obszary, na których występuje choroba zakaźna lub zagrożenie wystąpieniem 

choroby zakaźnej, oraz sposób ich oznaczenia,  

(..........) 

2. Rozporządzenie wojewody, wydane w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt 

lub bezpośrednim zagrożeniem jej wystąpienia, wchodzi w życie z dniem podania do 

wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, a następnie jest 

ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  

(.............) 

Rozdział 5  

Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa 

  

Art. 26 

1. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa należy do powiatowego lekarza weterynarii.  

(............) 

Art. 28 

1. Obowiązkiem badania się objęte:  

(...........)  

3. po odstrzeleniu - mięso i narządy wewnętrzne dzików oraz przeznaczone do obrotu 

mięso innych zwierząt łownych. 

Rozdział 7  

Przepisy karne  

  

Art. 51 

1. Kto:  

1. nie stosuje się do nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania 

choroby zakaźnej, określonych w art. 22 pkt 1-4, 9, 10, 13, 14, art. 23 ust. 1 i art. 24,  

(..........) 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 

2. Kto:  

(...........)  

2. uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie, 

określonego w art. 8,  

(..........) 

- podlega karze grzywny. 



3. W razie popełnienia wykroczeń określonych w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 pkt 8, można orzec 

przepadek towaru, chociażby nie stanowił własności sprawcy wykroczenia. 

(............) 

 


