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Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań 
i  sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatun-
ków zwierząt gospodarskich, dla których normy 
ochrony zostały określone w przepisach Unii Europej-
skiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 i Nr 171, poz. 1157) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 14 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b)  dostępną dla kur niosek, o szerokości co naj-
mniej 0,3 m i wysokości co najmniej 0,45 m, 
z  podłogą o  nachyleniu nieprzekraczającym 
14%, niebędącą powierzchnią gniazda;”; 

2) po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu: 

„§ 40a.  W pomieszczeniach inwentarskich w obiek-
tach, które zostały wybudowane i  nie zo-
stały zmodernizowane albo zostały odda-
ne do użytku przed dniem 2 sierpnia 
2007 r., lochy i loszki od 4. tygodnia po po-
kryciu do tygodnia przed przewidywanym 
terminem proszenia można utrzymywać 
pojedynczo, nie dłużej jednak niż do dnia 
31 grudnia 2012 r.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków 
zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini-
stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopa-
da 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z  2006  r. Nr  249, poz.  1830, z  2008  r. Nr  199, 
poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, 
poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 230, 
poz. 1373. 


