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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie wzoru i szczegó∏owego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wÊciekliênie
oraz wzoru zaÊwiadczenia o szczepieniu psa przeciwko wÊciekliênie
Na podstawie art. 56 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz
zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69,
poz. 625) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rejestr psów zaszczepionych przeciwko wÊciekliênie, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi urz´dowy
lekarz weterynarii dokonujàcy szczepienia, zwany dalej „lekarzem weterynarii”.
§ 2. 1. Rejestr prowadzi si´ w formie papierowej —
pismem drukowanym lub w formie elektronicznej.
2. SkreÊlenia i poprawki w rejestrze potwierdza si´
podpisem dokonujàcego je lekarza weterynarii.
3. W przypadku prowadzenia rejestru wy∏àcznie
w formie elektronicznej, wydruki informacji zawartych
w rejestrze sporzàdza si´ na bie˝àco i potwierdza pieczàtkà i podpisem lekarza weterynarii.
§ 3. Lekarz weterynarii przekazuje powiatowemu
lekarzowi weterynarii informacje o liczbie psów zaszczepionych przeciwko wÊciekliênie w terminie do
3. dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni.
§ 4. Lekarz weterynarii przechowuje:
———————
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 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

1) rejestr — przez okres 3 lat od daty zakoƒczenia rejestru;
2) wydruki — przez okres 3 lat od daty przeprowadzenia szczepienia.
§ 5. OkreÊla si´ wzór rejestru, stanowiàcy za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 6. OkreÊla si´ wzór zaÊwiadczenia o szczepieniu
psa przeciwko wÊciekliênie, stanowiàcy za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.
§ 7. ZaÊwiadczenia o szczepieniu psa przeciwko
wÊciekliênie mogà byç wydawane na drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych do czasu wyczerpania zapasów tych druków,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.2)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia
2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wÊciekliênie oraz wzoru zaÊwiadczenia o szczepieniu
(Dz. U. Nr 223, poz. 1878), które na podstawie art. 93 ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U.
Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. (poz. 1672)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w .......................................................
Imi´ i nazwisko urz´dowego lekarza weterynarii ..............................................................................................
Zak∏ad leczniczy dla zwierzàt:
— nazwa ..............................................................................................................
— adres ...............................................................................................................

REJESTR PSÓW ZASZCZEPIONYCH PRZECIWKO WÂCIEKLIèNIE

Za∏o˝ony dnia ..................................................................................
Zakoƒczony dnia .............................................................................

Dziennik Ustaw Nr 160
Lp.

1

Imi´, nazwisko,
miejsce zamieszkania
i adres albo nazwa,
siedziba i adres
posiadacza psa
2

— 11289 —
Numer identyfikacyjny1)
lub opis psa2)

3

Poz. 1672
Data
szczepienia

4

Nazwa,
numer serii
i data
wa˝noÊci
szczepionki

Uwagi

5

———————
1) W przypadku oznakowania psa poprzez zastosowanie tatua˝u albo elektronicznego noÊnika informacji (chipa).
2) Opis psa: nazwa, rasa, p∏eç, wiek lub data urodzenia, maÊç, znaki szczególne.

6
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
ZAÂWIADCZENIE
o szczepieniu psa przeciwko wÊciekliênie
nr ..................................................................
(zgodny z liczbà porzàdkowà w rejestrze)

I. 1. Imi´ i nazwisko albo nazwa posiadacza psa .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. Adres posiadacza psa:
..................................................................................................................................................................................
(miejscowoÊç, ulica, numer domu, gmina i powiat)

II.

Numer identyfikacyjny*) .........................................................................................................................................

III.

Opis psa:
1. Nazwa ..................................................................................................................................................................
2. Rasa .....................................................................................................................................................................
3. P∏eç ......................................................................................................................................................................
4. Wiek lub data urodzenia ....................................................................................................................................
5. MaÊç ....................................................................................................................................................................
6. Znaki szczególne ................................................................................................................................................

IV. Informacja dotyczàca szczepienia:

Data szczepienia

Nazwa, numer serii
i data wa˝noÊci szczepionki

Termin nast´pnego szczepienia

.............................................................................................
(miejscowoÊç i data wystawienia zaÊwiadczenia)

.............................................................................................
(pieczàtka i podpis urz´dowego lekarza weterynarii)

———————
*) W przypadku oznakowania psa poprzez zastosowanie tatua˝u albo elektronicznego noÊnika informacji (chipa).

