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W nawi4zaniu do uwagi Gl6wnego Urzpdu Geodezji i Kartografii dot. $ 3 ust. 1 projektu
tozpotzqdzenia Ministra Rolnictwa i Roz'woju Wsi w sprawie sposobuprowadzenia rejestru
zakJad6w v,rytwarzajqcychpasze, MRiRIM uprzejmie informuje, Ze uwaga nie moze by6
przyieta.

UZA.SADNIENIE
Regulacjewprowadzanerozporzqdzen:iem18312005r. ParlamentuEuropejskiego i Rady z
dnia l2 stycznia 2005 r. ustanawiajqceg()w"ymaganiadotyczqcehigieny pasz majqna celu
zapewnienie wysokiego poziomu ochronl' zclrowia ludzi zwierzqt i Srodowiskanaturalnego
poprzez zapewnienie bezpieczefstwa pasjz\ r calym laricuchu zywieniowym pocz4wszy od
produkcji pierwotnej {z do produkcji 2;ywnoSci.Przede wszystkim Departament BZiW
wyjadnia, ze prowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii rejestry zak\ad6w nie
dotyczqich lokalizacjilecz ich istot4 jestt zakres prowadzonej dzialalnorici gospodarczejw
ty<:h zakladach. Rejestracja dotyczy ws;zyslkich podmiot6w dzialajqcych na rynkv pasz
poczqwszy od produkcji pierwotnej a2 do

wytwarzania mieszanek paszowych o

skompliLo*utttm i specyficznym skladzie. Z dostEpnychdanych wynika, ze w skali calego
krajt zarejestrowanychjest ponad 1200 tysr.g<lspodarstwrolnych i zal<Nad6w
przetw6rczych.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 lip<>a2006 r. o paszach wlaSciwym organem w
ro:zumieniuprzepis6w rozporzqdzenianr 183/2005jest powiatowy lekarz weterynarii, kt6ry

U

na

obszarze swojej

wlaSciwoSci prowadzi

rejestr zakladow wytwarzajqcych lub

wprowadzaj4cychdo obrotu pasze,obejmujqcy zal<lady,kt6re podlegaj4rejestracji, zgodniez
art. 9 tego rozporzqdzeniai zatwierdzonezgodnie z art. 13 rozporzqdzenianr 18312005.
Zgodnie z art. 9 rozporuqdzenia m 18312005,podmioty dzialajqce na rynku pasz
powiadamiajq wlaSciwy organ o wszystkich kontrolowanych ptzez nie
prowadz4cych

dzialalno(tt

na

jakimkolwiek

etapie

produkcji,

zal<ladach

przetwarzania,

przechowywania., transportu lub dystrybucji pasz, w celu wpisania tych zaldad6w do
odpowiedniego rrljestru. Tak wipc powiatowy lekarz weterynarii jest organem wla6ciwym do
rejestracji zal<La<l6wzgodnie z art. 9 rozporzqdzenia rv 18312005 bqd? zatwierdzania
zaHad6w zgodnirl z art. 13 rczporzqdzenianr 18312005.
W przypadkru prowadzenia dzialalnoSci podlegaj4cej zatwierdzeniu zahJadu zmiany
podyktowane se w szczeg6lnoScizmianq kategoryzacji dodatk6w paszowych wprowadzonej
na mocy rozporz:qdzenia183112003Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 v,nzesnia
2003 r. w sprawie dodatkfw stosowanychw Zlnuieniunvierzqt oraz zmian4dyrektywy Rady
82l471,lEWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczqcej niekt6rych produhfw

stosowanych w

lnuieniu nuierzqtt.
Natomiast w zakresie prowadzenia dziaNalnoScipodlegaj4cej rejestracji jest wym6g
dotyczqcy rejestr:acji wszystkich podmiot6w dzialajqcych w sferze produkcji pierwotnej,
obejmuj4cej produkcjg produkt6w rolnych w szczegolnoSciuprawg, zbiory, pozyskiwanie
mleka, hodowlg zwierzqt lub rybactwo, kt6rego wynikiem jest pozyskiwanie produkt6w
niepoddanych zadnym dzialaniom po ich zbiorze lub zlowieril, z wyjqtkiem stosownych
koniecznych czyruroSci frzycznych.
Tak

wiqc

przedmiotowe regulacje wynikaj4

z

przepis6w Unii

Europejskiej

wprowadzonych do krajowego porz4dku prawnego przez ustawq z dnia 22 lipca 2012 r. o
paszach( Dz. U, Z 2006 r., Nr 144, poz. 7045, z p6hn. zm.) i majqna celu zapewnienie
wysokiego pozic,mu ochrony zdrowia ludzi zwierzqt i Srodowiska naturalnego poprzez
zapewnienrebeztrtieczefistwapaszw calym laricuchu 2ywieniowym poczqwszyod produkcji
pierwotnej az do produkcji zywnoSci.

