
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 października 2015 r. 

Poz. 1516 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

 

z dnia 10 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich 

innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej
2)

 

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. 

poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warun-

ków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone 

w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zwierzętom utrzymywanym w systemie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zapewnia się możliwość ochrony 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie 

lub zadrzewienie miejsc ich utrzymywania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem 

zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem.”; 

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Powierzchnię, o której mowa w ust. 1, zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający ucieczkę koni, chyba że 

są to konie żyjące w dzikich lub półdzikich warunkach, w tym konie żyjące na obszarach, na których utworzono, 

ustanowiono lub wyznaczono formy ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody.”; 

3) w § 29: 

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

„1a. Norki i tchórze mogą być utrzymywane w klatkach piętrowych, w których mogą swobodnie prze-

mieszczać się pomiędzy częścią dolną i górną. Powierzchnię górnej części klatki piętrowej wlicza się do ogólnej 

powierzchni klatki. 

1b. Parterowe i piętrowe klatki dla norek i tchórzy wyposaża się w półkę spoczynkową. 

1c. Powierzchnię gospodarstwa, na której są umieszczone klatki, w których utrzymuje się norki lub tchó-

rze, zabezpiecza się podwójnym, trwałym ogrodzeniem, przy czym jedno z ogrodzeń wykonuje się z litego mate-

riału bez szczelin, o wysokości co najmniej 2 m, a drugie – z siatki lub innego materiału odpornego na przegry-

zienie przez norki i tchórze, o otworach, których średnica uniemożliwia przedostanie się tych zwierząt, i umiesz-

cza się to ogrodzenie w podłożu co najmniej na 50 cm na całej długości. 

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

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1261). 
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2015 r. pod numerem 2015/233/PL, zgod-

nie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-

kacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 

98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie 

norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, 

str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.). 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1516 

 
1d. W każdym rogu wewnętrznego ogrodzenia umieszcza się pułapkę żywołowną, którą sprawdza się co 

najmniej raz dziennie. 

1e. Parterowych i piętrowych klatek dla norek i tchórzy nie ustawia się jedna na drugiej. 

1f. Klatkę dla kotnych i odchowujących młode samic norek i tchórzy oraz odsadzonych młodych wyposa-

ża się w domek wykotowy ze ściółką. 

1g. Pod klatkami umieszcza się materiał ułatwiający usuwanie odchodów.”, 

b) w ust. 3: 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) norek i tchórzy utrzymywanych pojedynczo oraz samic z młodymi: 

a) wysokość – co najmniej 0,45 m, 

b) powierzchnia podłogi – co najmniej 0,255 m
2
, przy czym jej szerokość powinna wynosić co naj-

mniej 0,3 m, wyłączając domek wykotowy, a długość co najmniej 0,7 m, wyłączając domek wyko-

towy;”, 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) norek i tchórzy utrzymywanych grupowo, przy utrzymywaniu 2 sztuk w klatce: 

a) wysokość – co najmniej 0,45 m, 

b) powierzchnia podłogi – co najmniej 0,255 m
2
, przy czym jej szerokość powinna wynosić co naj-

mniej 0,3 m, wyłączając domek wykotowy, a długość co najmniej 0,7 m, wyłączając domek wyko-

towy;”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) norek i tchórzy utrzymywanych grupowo, przy utrzymywaniu więcej niż 2 sztuk w klatce: 

a) wysokość – co najmniej 0,45 m, 

b) powierzchnię podłogi, o której mowa w pkt 5 lit. b, powiększa się co najmniej o 0,085 m
2
 na każdą 

dodatkową norkę lub tchórza, przy czym szerokość tej podłogi powinna wynosić co najmniej 

0,3 m, wyłączając domek wykotowy, a długość co najmniej 0,7 m, wyłączając domek wykotowy 

– z tym, że w przypadku klatek piętrowych wysokość klatki oraz długość i szerokość podłogi mierzy 

się u podstawy dolnej części tej klatki.”. 

§ 2. Do wymagających modernizacji gospodarstw utrzymujących norki i tchórze przepisy § 29 ust. 1a–1g oraz ust. 3 

pkt 3, 5 i 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 

1 lipca 2018 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 
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