
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie
dotyczqca m i n i ma I nyc h wa ru n k6w utrzyma n ta zwierzqt g os poda rs kic h

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierzoniowie informuje, 2e zgodnie
z ustawq z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122
z po2n. zm.) kahdy, kto utrzymuje zwierzqta gospodarskie jest obowiqzany do
zapewnienia im opieki iwlaSciwych warunk6w bytowania.

Zwierzqta mogq by6 utrzymywane w pomieszczeniach przeznaczonych do ich
utrzymywania lub w systemie otwartym.

Bydlo w pomieszczeniach utrzymuje siq na uwiqzi lub bez uwigzi, w systemie
wolnostanowiskowym, na Sci6lce lub bez 5ci6lki, zwydzielonymi legowiskami lub bez
wydzielonych legowisk.

Cielgta w pomieszczeniach utrzymuje sig w kojcu pojedynczo i grupowo,
do ukonczenia2 tygodnia 2ycia wyNqcznie na 5ci6lce.

Swinie w pomieszczeniach utrzymuje sig w kojcu, na Sci6fce lub bez 5ci6lki,
pojedynczo lub grupowo.

Konie w pomieszczeniach utrzymuje siq na Sci6lce, w boksie, na stanowisku
na uwiqzi orazw systemie wolnostanowiskowym bez uwigzi.

Warunki chowu lub hodowli zwierzql nie mogq powodowa6 urazow
i uszkodzefi ciata orazzapewnia6 im swobodg ruch6w, aw szczeg6lno6ci mozliwo6c
kladzenia sig, wstawania oraz lezenia.

Zwierzqtoffi, w zaleZnoSci od systemu utrzymania, gatunku i wieku zapewnia
sig warunki utrzymania uwzglqdniajqce minimalne normy powierzchni.

Obsada zwierzqt ponad ustalone normy powierzchni dla danego gatunku,
wieku i stanu filologicznego jest zabroniona.

Zwierzqtom utrzymywanym w systemie otwartym zapewnia siq mozliwo66
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzgtami
drapieznymi.

Pomieszczenia w ktorych utrzymuje siq zwierzqta, ich wyposaZenie i sprzgt
wykonuje siq z materialow nieszkodliwych dla zdrowia zwierzqt, niepowodujqcych
uraz6w oraz nadajqcych siq do czyszczenia i dezynfekcji.

Podloga w pomieszczeniach, w kt6rych utrzyniuje sig zwierzqta powinna by6
twarda, r6wna i stabilna, a jej powierzchnia gNadka i nie6liska.

Pomieszczenia w kt6rych utrzymuje siq zwierzqta o6wietla sie Swiatlem
sztucznym lub zapewnia dostgp do Swiatla dziennego.



WyposaZenie i sprzqt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierzqt
umieszcza siq w taki spos6b, aby zminimalizowa6 mo2liwoS6 zanieczyszczenia
paszy lub wody oraz ulatwi6 bezkonfliktowy dostqp zwierzqt do paszy lub wody.

W pomieszczeniach, w kt6rych utrzymuje sig zwierzqta, obieg powietrza,
stopief zapylenia, wilgotnoS6 powietrza i stqzenie gazow utrzymuje sig na poziomie
n ieszkod liwym d la zwierzqt.

Odchody zwierzqt oraz nieledzone resztki paszy usuwa sig z pomieszcze1,
w kt6rych przebywajq zwierzqta, tak czgsto, aby uniknq6 wydzielania sie
nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody.

Zwierzqta doglqda siq co najmniej raz dziennie.

Bydlo, owce, kozy, konie i cielgta karmi siq co najmniej dwa razy dziennie
paszqdostosowanq do ich gatunku, wieku masy ciala i stanu filologicznego.

Swinie karmi sig co najmniej raz dziennie paszq dostosowanq do ich gatunku,
wieku masy ciafa i stanu fizjologicznego.

Bydlu, owcom, kozom, Swiniom i cielqtom zapewnia sig staly dostqp do wody.

Konie poi siq wodq co najmniejtrzy razy dziennie.

Chore lub ranne zwierzqta niezwlocznie otacza siq opiekq, a w razie potrzeby
izoluje.

Zabronione jest zakladanie cielqtom kagar{c6w oraz trzymanie na uwiqzi,
za wyjqtkiem pory karmienia.

Zabronione jest utrzymywanie cielqt w pojedynczych boksach
w gospodarstwach, w kt6rych utrzymuje siq jednocze6nie wiqcej niz 6 cielqt,

Swiniom zapewnia siq dostqp do materiaf6w i przedmiot6w absorbujqcych ich
uwage, w szczeg6lno6ci slomy, siana, drewna lub trocin.

Ogiery i klacze powyzej roku utrzymuje siq oddzielnie.

W przypadku stwierdzenia utrzymywania zwierzqt gospodarskich niezgodnie
z powylszvmi, okre5lonymi w przepisach o ochronie zwierzqt, zasadami moze zosta6
wszczqte postqpowanie administracyjne, majqce na celu usunigcie tych
niezgodnoSci.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci majqcych znamiona znqcania siq
nad zwierzqtami, jak r6wnie2 ich uSmiercania w zakresie i w spos6b niezgodny
z ustawq o ochronie zwierzqt skierowane zostanie zawiadomienie do organ6w
Scigania, jako podejrzenie popelnienia przestgpstwa.


