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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierzàt wykorzystywanych
do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. OkreÊla si´ nast´pujàce minimalne warunki
utrzymywania poszczególnych gatunków lub grup
zwierzàt wykorzystywanych do celów rozrywkowych,
widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych:
1) wyposa˝enie w budowle i urzàdzenia techniczne;
2) przestrzenne;
3) sanitarne, podawania karmy i dost´pu do wody.
§ 2. 1. Zwierz´tom zapewnia si´ minimalne warunki utrzymywania stosownie do potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy, p∏ci i stanu fizjologicznego.

2. Zwierz´ta stosownie do potrzeb biologii utrzymuje si´ w warunkach:
1) uwzgl´dniajàcych ich zachowania;
2) zapewniajàcych:
a) eliminacj´ sàsiedztwa gatunków tworzàcych
uk∏ad drapie˝nik — ofiara,
b) separacj´ samców od samic nieprzeznaczonych
do reprodukcji w okresie ich rui,
c) separacj´ ci´˝arnych samic lub samicy z m∏odymi od pozosta∏ych osobników,
d) separacj´ osobników agresywnych,
e) separacj´ osobników chorych lub podejrzanych
o zaka˝enie;
3) zapewniajàcych swobod´ ruchu;

———————
1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

4) zapewniajàcych wypoczynek w czasie zgodnym
z ich aktywnoÊcià ˝yciowà;
5) niezagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu ludzi i innych
zwierzàt;
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6) nieszkodliwych dla zdrowia zwierzàt oraz niepowodujàcych urazów i uszkodzeƒ cia∏a lub cierpieƒ.

1) utrzymywanie w czystoÊci miejsc przebywania
zwierzàt i ich wyposa˝enie;

§ 3. 1. W miejscach utrzymywania zwierzàt zapewnia si´ mo˝liwoÊç ochrony przed oddzia∏ywaniem
stresogennych czynników zewn´trznych.

2) bie˝àcà obserwacj´ kondycji zwierzàt, polegajàcà
na doglàdaniu ich przez posiadacza nie mniej ni˝
raz dziennie;

2. Zwierzàt nie utrzymuje si´ w mogàcym wywo∏aç stres sàsiedztwie dróg o du˝ym nat´˝eniu ruchu
ko∏owego lub pieszego, obiektów przemys∏owych lub
gospodarczych, agregatów pràdotwórczych oraz stacji
transformatorowych.

3) okresowà dezynfekcj´, dezynsekcj´ i deratyzacj´
pomieszczeƒ i ich wyposa˝enia;

§ 4. Minimalne warunki, o których mowa w § 1
pkt 1, obejmujà:

5) regularne usuwanie zu˝ytej podÊció∏ki;

1) urzàdzenia i wyposa˝enie miejsc przebywania
umo˝liwiajàcych wszystkie zachowania ˝yciowe
i socjalne zwierzàt, w tym mo˝liwoÊç ukrycia si´
i wypoczynku;
2) utrzymywanie temperatury otoczenia zwierz´cia,
wilgotnoÊci powietrza, wentylacji, oÊwietlenia
Êwiat∏em dziennym lub sztucznym, wynikajàce
z potrzeb biologii danego gatunku, wieku, rasy,
p∏ci i stanu fizjologicznego;
3) pomieszczenia i ich wyposa˝enie wykonane z materia∏ów nieszkodliwych dla zdrowia zwierzàt oraz
umo˝liwiajàce dok∏adne czyszczenie i dezynfekcj´;
4) urzàdzenia do karmienia i pojenia zwierzàt oraz inne elementy wyposa˝enia, do których zwierz´ta
majà bezpoÊredni dost´p, wykonane w sposób
zapobiegajàcy uszkodzeniom cia∏a zwierzàt;
5) elementy wyposa˝enia technicznego, oÊwietlenie,
ogrzewanie, wentylacj´, kanalizacj´, instalacj´
wodnà, umieszczone poza dost´pem zwierzàt albo
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zwierz´ta;
6) urzàdzenia do filtrowania i napowietrzania wody
w akwariach i basenach wyposa˝one dodatkowo
w zast´pczy system urzàdzeƒ awaryjnych;
7) baseny, mokre i suche fosy, konstruowane tak, aby
umo˝liwia∏y zwierz´tom bezpieczne ich opuszczanie;
8) urzàdzenia do od∏owu zwierzàt zapewniajàce szybkie i bezurazowe schwytanie;
9) ogrodzenia widoczne dla zwierzàt szczególnie p∏ochliwych i podatnych na urazy;
10) twarde, równe, stabilne pod∏o˝e pomieszczeƒ,
przeciwdzia∏ajàce poÊlizgowi, tak˝e wówczas, gdy
jest wilgotne;
11) zamki, zasuwy i inne urzàdzenia zabezpieczajàce
przed wydostaniem si´ zwierzàt, zabezpieczone
przed bezpoÊrednim dost´pem zwierzàt.
§ 5. Minimalne warunki, o których mowa w § 1
pkt 3, obejmujà:

4) wyposa˝enie miejsc przebywania w drena˝ lub
urzàdzenia umo˝liwiajàce odprowadzanie odchodów i nadmiaru wody;

6) regularnà kontrol´ jakoÊci wody w akwariach
i w basenach;
7) ca∏odobowy i nieograniczony dost´p zwierzàt do
czystej i Êwie˝ej wody oraz podawanie karmy
w iloÊci i o zawartoÊci sk∏adników od˝ywczych odpowiednich do wymagaƒ poszczególnych gatunków lub ras, z uwzgl´dnieniem kondycji, wieku,
wagi, stanu fizjologicznego, stadium rozwoju, stanu uz´bienia osobników;
8) zaspokojenie potrzeb ˝ywieniowych wszystkich
osobników w stadzie przez umo˝liwienie jednoczesnego swobodnego dost´pu do karmy i wody;
9) podawanie karmy w sposób niezagra˝ajàcy zdrowiu i ˝yciu zwierzàt;
10) uwzgl´dnienie naturalnych zachowaƒ zwierzàt
przy ich karmieniu.
§ 6. Miejsca utrzymywania zwierzàt powinny:
1) uniemo˝liwiaç zwierz´tom ucieczk´ oraz zapewniaç bezpieczeƒstwo ludzi i innych zwierzàt;
2) umo˝liwiaç, w razie ewakuacji, szybkie wyprowadzenie zwierzàt.
§ 7. Minimalne warunki przestrzenne i niezb´dne
wyposa˝enie miejsc utrzymywania poszczególnych
ras psa domowego wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych
i specjalnych okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych w rozporzàdzeniu dotyczàcych minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierzàt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych majà zastosowanie przepisy:
1) rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska z dnia
16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó∏owych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup
zwierzàt w ogrodach zoologicznych (Dz. U. Nr 99,
poz. 916);
2) rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie minimalnych
warunków utrzymywania poszczególnych gatun-
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ków zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 167,
poz. 1629).
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ do utrzymywania danieli, jeleni europejskich, jenotów, królików, lisów, norek, nutrii, perlic, przepiórek, strusi,
szynszyli i tchórzy.
§ 9. Miejsca utrzymywania zwierzàt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zostanà dostosowane do
warunków okreÊlonych w rozporzàdzeniu w okresie
nie d∏u˝szym ni˝ rok od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

Poz. 166

§ 10. Przepis § 8 ust. 1 pkt 2 stosuje si´ od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych
gatunków zwierzàt gospodarskich.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: w z. K. Szama∏ek
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konstrukcja i materia∏y u˝yte do wykonania budy powinny zapewniaç utrzymanie
w jej wn´trzu temperatury powy˝ej 0 °C;
Êciany powinny byç pe∏ne, stanowiàce
os∏on´ przed silnym wiatrem; przedsionek
powinien stanowiç 30 % powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania —
70 %; otwór wejÊciowy do miejsca do spania w okresie zimowym powinien byç zas∏oni´ty materia∏em izolacyjnym; dach powinien byç zbudowany w sposób umo˝liwiajàcy zdejmowanie go w celu porzàdkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Ârodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r.
(poz. 166)
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1

3

luzem

2

kojec z budà

podstawa
2,5 m2

4

wysokoÊç
2,5 m

szerokoÊç
2,5 m

d∏ugoÊç
2,5 m

5

pojedynczo lub suka z m∏odymi

6

powy˝ej
0 °C

7

9

konstrukcja i materia∏y u˝yte do wykonania budy powinny zapewniaç utrzymanie
w jej wn´trzu temperatury powy˝ej 0 °C;
Êciany powinny byç pe∏ne, stanowiàce
os∏on´ przed silnym wiatrem; przedsionek
powinien stanowiç 30 % powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania
— 70 %; otwór wejÊciowy do miejsca do
spania w okresie zimowym powinien byç
pojemnik zas∏oni´ty materia∏em izolacyjnym; dach
na wod´ powinien byç zbudowany w sposób umo˝i karm´, liwiajàcy zdejmowanie go w celu porzàdkratki Êcie- kowania, dezynfekcji i wietrzenia budy;
kowe
buda znajduje si´ na terenie kojca; kojec
powinien byç zbudowany z materia∏ów
z wieloletnim zabezpieczeniem antykorozyjnym; konstrukcja powinna byç trwa∏a,
o wysokiej stabilnoÊci i odpornoÊci mechanicznej; kojec powinien mieç furtk´
wejÊciowà otwieranà do Êrodka oraz
drzwiczki do podawania karmy; kratki Êciekowe umieszczone w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich przez psa
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1

3

luzem

2

wybieg
z budà

podstawa
2,5 m2

4

6

pojedynpowierzch- czo lub suka z m∏onia 15 m2
dymi

5

powy˝ej
0 °C

7

9

konstrukcja i materia∏y u˝yte do wykonania budy powinny zapewniaç utrzymanie
w jej wn´trzu temperatury powy˝ej 0 °C;
Êciany powinny byç pe∏ne, stanowiàce
os∏on´ przed silnym wiatrem; przedsionek
powinien stanowiç 30 % powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania
— 70 %; otwór wejÊciowy do miejsca do
spania w okresie zimowym powinien byç
pojemnik zas∏oni´ty materia∏em izolacyjnym; dach
na wod´ powinien byç zbudowany w sposób umo˝i karm´, liwiajàcy zdejmowanie go w celu porzàdkratki Êcie- kowania, dezynfekcji i wietrzenia budy;
kowe
buda znajduje si´ na terenie kojca; kojec
powinien byç zbudowany z materia∏ów
z wieloletnim zabezpieczeniem antykorozyjnym; konstrukcja powinna byç trwa∏a,
o wysokiej stabilnoÊci i odpornoÊci mechanicznej; kojec powinien mieç furtk´
wejÊciowà otwieranà do Êrodka oraz
drzwiczki do podawania karmy; kratki Êciekowe umieszczone w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich przez psa
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