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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 3 lipca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków
zwierzàt gospodarskich
dywany termin proszenia, zaopatruje si´
w materia∏ umo˝liwiajàcy budow´ gniazda,
z zastrze˝eniem ust. 1a.”,

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie minimalnych
warunków utrzymywania poszczególnych gatunków
zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629,
z 2004 r. Nr 47, poz. 456 oraz z 2005 r. Nr 27, poz. 228
i Nr 181, poz. 1514) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kojca, w którym sà utrzymywane lochy
i loszki, w okresie, o którym mowa w ust. 1,
nie zaopatruje si´ w materia∏ umo˝liwiajàcy budow´ gniazda, je˝eli ze wzgl´du na
stosowany w gospodarstwie system odprowadzania gnojowicy nie jest to technicznie wykonalne.”;

1) w § 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) § 28 otrzymuje brzmienie:

„1. Kojec, w którym sà utrzymywane lochy
i loszki w tygodniu poprzedzajàcym przewi———————

„§ 28. 1. Prosi´ta odsadza si´ nie wczeÊniej ni˝
w 28. dniu od dnia urodzenia.
2. W przypadku zagro˝enia zdrowia lochy
lub prosi´cia prosi´ta mogà byç odsadzane przed 28. dniem od dnia urodzenia.

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz
z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92,
poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175,
poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1830.
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3. Prosi´ta mogà byç odsadzane z innej
przyczyny ni˝ okreÊlona w ust. 2 nie
wczeÊniej ni˝ w 21. dniu od dnia urodzenia, je˝eli po odsadzeniu umieszcza si´ je
w pomieszczeniu inwentarskim:
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1) uprzednio oczyszczonym i zdezynfekowanym;
2) odizolowanym od pomieszczeƒ inwentarskich, w których sà utrzymywane lochy.”.
§ 2. 1. W pomieszczeniach inwentarskich w obiektach, które sà budowane, modernizowane lub które nie
zosta∏y oddane do u˝ytku przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, lochy i loszki
od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia utrzymuje si´ grupowo.
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2. W pomieszczeniach inwentarskich w obiektach, które
zosta∏y wybudowane, nie zosta∏y zmodernizowane lub zosta∏y oddane do u˝ytku przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, lochy i loszki
od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia mo˝na utrzymywaç pojedynczo,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jab∏oƒski

