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Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad 

targowiskami, na których prowadzony jest 

obrót zwierzętami na podstawie 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt ( tj. Dz. U. z roku 2008 

Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.) która 

definiuje taką działalność jako działalność 

nadzorowaną, której prowadzenie jest możliwe 

po zgłoszeniu zamiaru jej prowadzenia 

właściwemu powiatowemu lekarzowi 

weterynarii.



Szczegółowe wymagania dla prowadzenia 

działalności w zakresie organizowania 

targów określił Minister Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia z 

dnia 4 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegółowych wymagań 

weterynaryjnych dla prowadzenia 

działalności w zakresie organizowania 

targów, wystaw, pokazów lub 

konkursów zwierząt.

(Dz. U. z dnia 23 stycznia 2008 r., Nr 11, 

poz. 67)



1. Właściwa lokalizacja

Targi zwierząt gospodarskich mogą odbywać 
się wyłącznie w miejscach oddalonych co 
najmniej o 50 m od innych miejsc przebywania 
tych zwierząt, rzeźni, obiektów budowlanych 
przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów 
zatwierdzonych do prowadzenia działalności w 
zakresie zbierania, transportowania, 
przechowywania, operowania, przetwarzania oraz 
wykorzystywania lub usuwania ubocznych 
produktów pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub 
zakładów wytwarzających pasze.

Szczegółowe wymagania dla targowiska, na 

którym prowadzony jest obrót zwierzętami



2. Właściwie przygotowane miejsce

 oznakowane,

 ogrodzone 

 utwardzone; 

 z zapewnionym dostępem do bieżącej wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 

ilości wystarczającej do napojenia 

gromadzonych na targu zwierząt.

Szczegółowe wymagania dla targowiska, na 

którym prowadzony jest obrót zwierzętami



3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury

 wydzielone miejsce dla poszczególnych gatunków 
zwierząt gospodarskich zapewniające im ochronę 
przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, zapewniające możliwość 
wyładunku ze środków transportu po 
przywiezieniu na miejsce zwierząt gospodarskich 
kopytnych, z wyłączeniem prosiąt i warchlaków;

Szczegółowe wymagania dla targowiska, na 

którym prowadzony jest obrót zwierzętami



3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury

 wydzielone miejsce przeznaczone do izolacji 

zwierząt agresywnych lub wykazujących objawy 

chorobowe;

 wydzielone miejsce dla urzędowego lekarza 

weterynarii umożliwiające mu wykonanie 

czynności urzędowych, w tym wydzielone miejsce z 

zainstalowanym oświetleniem oraz wyposażone w 

urządzenia do bezpiecznego badania zwierząt 

gospodarskich;

Szczegółowe wymagania dla targowiska, na 

którym prowadzony jest obrót zwierzętami



3. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury

 wydzielone miejsce do przetrzymywania zwłok 

zwierzęcych, które należy niezwłocznie usuwać z 

terenu targu- konieczność podpisania umowy z 

firmą zapewniającą odbiór zwłok zwierzęcych;

 wydzielone miejsce do składowania produktów 

biobójczych w rozumieniu przepisów o produktach 

biobójczych;

Szczegółowe wymagania dla targowiska, na 

którym prowadzony jest obrót zwierzętami



4. Zapewnienie sprzętu do wyładunku i 

załadunku zwierząt kopytnych ze środków 

transportu.

 stałe lub przenośne rampy o kącie nachylenia 

nieprzekraczającym 20°, z bokami trwale 

zabezpieczającymi te zwierzęta przed upadkiem 

i podłogą o nieśliskiej nawierzchni;

 zapewnienie wyładunku i załadunku zwierząt 

przeprowadzanego się w sposób 

zabezpieczający je przed upadkiem i urazami, 

bez narażania na zbędny stres, ból i cierpienie;

Szczegółowe wymagania dla targowiska, na 

którym prowadzony jest obrót zwierzętami



5. Zapewnienie przeszkolonego personelu do 

obsługi zwierząt.

Osoby zatrudnione przez podmioty 

prowadzące działalność w zakresie 

organizowania targów zwierząt gospodarskich 

do obsługi tych zwierząt powinny być 

przeszkolone w zakresie postępowania z tymi 

zwierzętami.

Szczegółowe wymagania dla targowiska, na 

którym prowadzony jest obrót zwierzętami



6. Czyszczenie i dezynfekcja.

 prowadzący targowisko zapewnia niezwłoczne 

usuwanie  nawozów naturalnych w 

rozumieniu przepisów o nawozach i 

nawożeniu i odchodów zwierząt innych niż 

zwierzęta gospodarskie;

 po zakończeniu targów zwierząt miejsca, w 

których były przetrzymywane zwierzęta i 

sprzęt wykorzystywany do ich obsługi 

oczyszcza się i odkaża;

Szczegółowe wymagania dla targowiska, na 

którym prowadzony jest obrót zwierzętami



 Nadzór zapewnia właściwy dla miejsca 
działania targowiska powiatowy lekarz 
weterynarii.

 PLW kontroluje spełnienie ww. wymagań dla 
prowadzenia targu  i nadaje podmiotowi 
prowadzącemu działalność weterynaryjny 
numer identyfikacyjny

 PLW zapewnia także nadzór urzędowego 
lekarza weterynarii w czasie trwania targu, z 
reguły wyznacza do pełnienia tego nadzoru 
urzędowego lekarza weterynarii na podstawie 
art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej



 PLW w przypadku stwierdzenia, że przy 
prowadzeniu działalności nadzorowanej 
naruszone są wymagania weterynaryjne, w 
zależności od zagrożeń dla zdrowia 
publicznego i zdrowia zwierząt wydaje decyzje 
adm. nakazującą usunięcie uchybień w 
określonym czasie; wstrzymanie działalności 
do czasu ich usunięcia lub zakazuje 
prowadzenia działalności, jeśli podmiot nie 
wykona obowiązków wynikających z decyzji 
PLW. Wykreślenie z rejestru podmiotów 
nadzorowanych. (art..8-9 ustawy) 



Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej



 Podmioty prowadzące działalność 
nadzorowaną są obowiązane do 
powiadomienia PLW -terytorialnie właściwego 
dla miejsca organizowania  targów, wystaw, 
pokazów, konkursów- o czasie i miejscu ich 
organizowania co najmniej na 30 dni lub 7 
dni w przypadku pokazów przed planowanym 
terminem ich zorganizowania  -art..5 ustawy. 

 Obowiązek powiadomienia PLW o załadunku i 
wyładunku zwierząt – co najmniej na 24 
godziny przed planowanym załadunkiem lub 
wyładunkiem

Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej



ULW sprawujący nadzór w czasie trwania targu ma 
obowiązek kontrolować:

 właściwe oznakowanie zwierząt przywożonych na 
targ ( bydło- dwa kolczyki, świnie- czytelny tatuaż 
lub kolczyk, konie- elektroniczny transponder- dla 
koni urodzonych lub opisanych po 1.07.2009r.);

 posiadanie właściwych dokumentów 
identyfikacyjnych dla zwierząt ( bydło, konie –
paszport);

 dla świń posiadanie obowiązującego świadectwa 
zdrowia poświadczającego status gospodarstwa 
ich pochodzenia w odniesieniu do choroby 
Aujeszkyego;

 właściwe warunki transportu, wyładunku i 
załadunku zwierząt zgodne z przepisami z zakresu 
ochrony zwierząt;

Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej



Urzędowy lekarz weterynarii sprawujący nadzór nad 

targiem po zakończeniu obrotu zwierzętami 

kontroluje właściwe oczyszczenie i dezynfekcję miejsc 

i obiektów gdzie przebywały zwierzęta.

Za nadzór nad targiem powiatowy lekarz weterynarii 

pobiera opłatę zgodną z cennikiem zawartym w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu 

ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane 

przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc 

pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania 

informacji w tym zakresie Komisji Europejskie (Dz. U.  

z roku 2007, Nr 2, poz. 15 z późn. zm.)

Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej



 brak zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, 
np. utwardzenia i ogrodzenia terenu, na którym 
prowadzony jest obrót zwierzętami, brak ramp 
wyładowczych, brak odpowiednich miejsc do 
przetrzymywania wyładowanych z samochodów 
zwierząt;

 nagłaśniane przez media przypadki 
niewłaściwego traktowania zwierząt 
przywożonych na targowiska, przewożenie 
zwierząt na targowiska w nieodpowiednich 
warunkach, przywożenie na targowiska 
zwierząt niezdolnych do transportu;

Problemy w funkcjonowaniu  targowisk



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


