
                           
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 grudnia 2022 r. 

Poz. 2829 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI 1) 

z dnia 23 grudnia 2022 r. 

w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek 
dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych 

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 
poz. 2727) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wymaganiami dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek doko-
nywania zgłoszeń, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt, są: 

1) utrzymywanie nie mniej niż: 

a) 350 ptaków z gatunku kura (Gallus gallus) utrzymywanych jako kury nioski lub 500 ptaków z gatunku kura 
(Gallus gallus) utrzymywanych jako brojlery kurze, 

b) 100 ptaków z gatunku kaczka (Anas platyrhynchos) lub kaczka piżmowa (Cairina moschata), 

c) 100 ptaków z gatunku gęś (Anser anser) lub gęś garbonosa (Anser cygnoides), 

d) 100 ptaków z gatunku indyk (Meleagris gallopavo), 

e) 350 ptaków z gatunku przepiórka japońska (Coturnix japonica), 

f) 100 ptaków z gatunku perlica (Numida meleagris), 

g) 2 ptaków z gatunku struś (Struthio camelus); 

2) przetrzymywanie nie mniej niż 500 jaj ptaków z gatunków wymienionych w pkt 1 lit. a–f lub 10 jaj ptaków z gatunku 
wymienionego w pkt 1 lit. g. 

§ 2. W przypadku podmiotu prowadzącego zakład drobiu ubiegającego się o przyznanie pomocy finansowej ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, której przyznanie jest uzależnione od posiadania ptaków z gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1, wymaga-
niem dla zakładu drobiu, po spełnieniu którego podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń, 
o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jest 
utrzymywanie w tym zakładzie drobiu ptaków z gatunków wymienionych w § 1 pkt 1, niezależnie od ich liczby. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2023 r. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. A. Gembicka 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1950). 
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