
 

 
           Druk nr 1458-A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 VII kadencja 
 
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE   
KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 1370). 

 
Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r. – zgodnie  z art. 47 ust. 1  

regulaminu Sejmu – skierował ponownie  projekt ustawy zawarty w druku nr 1458 do 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w celu rozpatrzenia wniosku i poprawki zgłoszonych w 

drugim czytaniu. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  po rozpatrzeniu wniosku i  poprawki na  

posiedzeniu w  dniu  20  czerwca 2013 r.   

wnosi: 
 

     
   W y s o k i  S e j m  raczy następujący wniosek i  poprawkę: 
 
 

 
1) odrzucić projekt ustawy; 
– KP RP 

– odrzucić 
2) art. 1 nadać brzmienie: 
„Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  
1) w art. 34: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku bydła poddawanego ubojowi zgodnie z art. 4 ust. 4 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w 
sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 
18.11.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1099/2009”, 
zabrania się stosowania systemów, o których mowa w art. 15 ust. 2 akapit 
drugi rozporządzenia nr 1099/2009.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1n w brzmieniu: 



„1a. Ubój przeprowadzany zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009 
jest możliwy po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii, 
właściwego ze względu na miejsce położenia ubojni (rzeźni). 

1b. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1a, wydaje się na wniosek podmiotu 
prowadzącego ubojnię (rzeźnię), w której zamierza się przeprowadzać ubój 
zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009. 

1c. Wniosek o wydanie pozwolenia składa się co najmniej na 14 dni przed 
planowanym przeprowadzaniem uboju. 

1d. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera: 
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i 

adres podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia oraz 
weterynaryjny numer identyfikacyjny ubojni (rzeźni), w której ma być 
dokonywany ubój; 

2) okres, w którym ma być dokonywany ubój; 
3) informację o liczbie i gatunku zwierząt, które mają być  poddane 

ubojowi na podstawie pozwolenia; 
4) informację według jakiego obrzędu religijnego zostanie dokonany ubój. 

1e. Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącza się kopię umowy lub innego 
dokumentu potwierdzającego zamówienie na dostawę liczby zwierząt lub 
ilości mięsa uzyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi zgodnie z art. 4 
ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009. 

1f. Powiatowy lekarz weterynarii wydaje pozwolenie, w drodze decyzji, w 
terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. 

1g. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1a, zawiera w szczególności informacje 
wymienione w ust. 1d. 

1h. Powiatowy lekarz weterynarii odmawia wydania pozwolenia, jeżeli: 
1) do wniosku nie dołączono kopii umowy lub dokumentu, o których mowa 

w ust. 1e; 
2) liczba zwierząt podanych we wniosku o wydanie pozwolenia w sposób 

rażący nie znajduje odzwierciedlenia w liczbie zwierząt lub ilości mięsa 
wynikającego z umowy lub dokumentu, o których mowa w ust. 1e. 

1i. Podmiot prowadzący ubojnię (rzeźnię), który uzyskał pozwolenie, o którym 
mowa w ust. 1a, zamierzający przeprowadzić ubój zgodnie z art. 4 ust. 4 
rozporządzenia nr 1099/2009 powiadamia powiatowego lekarza weterynarii, 
właściwego ze względu na miejsce położenia ubojni (rzeźni), o zamiarze 
przeprowadzenia takiego uboju. 

1j. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1i, dokonuje się co najmniej na 3 
dni przed planowanym ubojem. 

1k. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1i, zawiera: 
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i 

adres podmiotu dokonującego zgłoszenia oraz weterynaryjny numer 
identyfikacyjny ubojni (rzeźni), w której ma być dokonany ubój; 

2) datę i godzinę planowanego uboju; 
3) informację o liczbie i gatunku zwierząt poddawanych ubojowi; 
4) datę wydania i numer pozwolenia, o którym mowa w ust. 1a; 
5) informację według jakiego obrzędu religijnego zostanie dokonany ubój. 

1l. Ubój przeprowadzany zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009 
odbywa się w obecności urzędowego lekarza weterynarii. 



1m. Powiatowy lekarz weterynarii prowadzi ewidencję obejmującą informacje 
zawarte w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1i, oraz liczbę ubojów 
przeprowadzonych zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009. 

1n. Powiatowy lekarz weterynarii, za pośrednictwem wojewódzkiego lekarza 
weterynarii, przekazuje, raz na kwartał, Głównemu Lekarzowi Weterynarii 
informację zawierającą liczbę dokonanych powiadomień, o których mowa 
w ust. 1i, wraz z podaniem liczby i gatunku zwierząt poddanych ubojowi, 
oraz liczbę ubojów przeprowadzonych zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 
nr 1099/2009. 

2) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Kto: 

1) zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem 
przepisów art. 6 ust. 1, art. 33, art. 34 ust. 1, 1l, 2–4 lub art. 4 ust. 1 lub 4 
rozporządzenia nr 1099/2009, 

2) dokonuje uboju zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009 bez 
pozwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1a, lub niezgodnie z tym 
pozwoleniem, 

3) dokonuje uboju zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009 bez 
dokonania powiadomienia, o którym mowa w art. 34 ust. 1i, lub 
niezgodnie z tym powiadomieniem 

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 
 

 
 
 

 
Warszawa, dnia 20  czerwca 2013 r. 
 

 

 

    Sprawozdawca      Przewodniczący Komisji 

  

    (-)  Mirosław Maliszewski                   (-)  Krzysztof Jurgiel   
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