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W odpowi edzi na pismo z dnia 20 listopa da 2O l 3 r. , dat-a ottzymania 25 listopada

b. r., dotyczące implantacji mikrocziporv z-rł,ierzętot,",l dotrrowlrm będącym pod opieką

Krakowskiego Towarzystw-a Opiel<i nac1 Zrł,ierzetanri. ilrformuję co następuje.

Kwestię identyfikacji zwterząL eiornowych clkreślir w clrwili obecnej jedynie

rozporządzenie Rad,y (WE) nr 998l2affi z dnla 26 maja 2003 r. Lu sprawie tugmogÓlł

d,otgczącgch zdrousia zulierząt, stosot.uan,uch cło przern,i.e:szcztlltict. ztuierzqt domotugch

o cłlarakterze niehandloLL)am. i znlienici.jqce clqrełtł,gtue Rcłdy 92/ 65/ EWG, i dotYczY

wyłącznie zlłitetząt przemieszczanych clo inn_vclr pat:soirv. V/ mr,śl ałt. 4 zlruierzę powinno

być oznakowane transponderern speiniajac5lm lwntrgetrria 1echrriczne określone

zńącznlkiem Ia tego rozporządzenla, tj. tralrsponcl.crem zgoclnlrm z normą ISO 11784

i wykoruystującym technologię HDX 1ui: FDX-B. Konsekr,r,encja tego jest mozliwoŚĆ

od,czytanta transpondera przy ttĘciu rłrłaścirvego, zgodnćgo z normą ISO 11785, czytnika.

Zgodnie z ww. rozporządzenierl. jeżeli zw,ierzę.jcst ziclclllyfikorł,ane transponclerem

niespełniającym opisarryclr r,vymclgórv, rv]aścicie1 1u}: r;soba, ,firłczna odpowiedzialna za

mvierzę musi zapewnić mozlir,vość cldcz.y|ania trarrspclirclerzr podczas kazdej kontroli,

Informuję również, iż aa terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie ma przepisów

prarłmych nakładąiących obclu,iązek identyfikacji z.r,vitl,ząt domorłych (psy, koty, fretki)

transponderem, którego numer zaczyna się od ściśle okr-eślonego nllmeru seryjnego,
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Kwestia dotycząca wyjaśnienia pozostałych poruszonych zagadnień nie lezy

w kompetencji Głównego Lekarza Weterynarii. Dodatkowo wyjaśniam, iż zgodnie

z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zlaierząl, kwestia zapewnienia opieki nad

bezdomnymi zuvterzętami, nalezy do zadan własrrych gmin. W zwiaal<u z faktern, ń
program opieki nad bezdomnymi zułierzętami araz zapobiegania bezdomnaśct zwierząt,

rnoże obejmować plan zrrakowania zwierzątw gminie, być rrroże gminy opracowały własne

w;Ąrczne w zakresie stanowiącym przedmiot Państwa zapytania. Mając na uwadze

powyższe, sugeruję rurrócic się z poruszonymi przęz Parrstwa zagadnieniami do

wybranych urzędów gmin.
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