Zadania z zakresu realizacji przepisów ustawy o ochronie
zwierząt
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i
kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz.
1462 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego, Sejmik
Województwa Podlaskiego oraz Zarząd Województwa Podlaskiego
w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, realizuje zadania określone w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122).
Marszałek Województwa Podlaskiego udziela zezwolenia na:
- wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt
stwierdzającego, że technologia spełnia wymogi określone ustawą,
- pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu
preparowania ich zwłok,
- pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia
kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.
Sejmik Województwa Podlaskiego po zasięgnięciu opinii regionalnej
rady ochrony przyrody, organizacji społecznej, której statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, oraz Polskiego Związku
Łowieckiego, określa, w drodze uchwały, miejsce, warunki, czas i
sposoby ograniczenia populacji zwierząt, stanowiących
nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki
człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.
Zarząd Województwa Podlaskiego przygotowuje i wykonuje
program upowszechniania znajomości przepisów ustawy wśród
rolników przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.
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Województwa Podlaskiego Uchwałą przyjmuje cyklicznie „Program
upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt
wśród rolników w województwie podlaskim” na kolejne lata a jego
wykonanie powierza Dyrektorowi Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie.
Realizacja Programu ma na celu:
1. Poprawę, jakości warunków sanitarnych przy skupie, obrocie,
uboju i transporcie zwierząt gospodarskich;
2. Podniesienie świadomości rolników na temat konieczności
prowadzenia badań weterynaryjnych i prowadzenia dokumentacji w
gospodarstwie;
3. Wyeliminowanie nieprawidłowości i naruszania zasad
stwarzających zagrożenie dla zdrowia zwierząt;
4. Popularyzację przepisów z zakresu ochrony zwierząt i
zapewnienia dobrostanu zwierząt;
5. Ograniczenie, a następnie wyeliminowanie przypadków
niewłaściwego traktowania zwierząt podczas transportu, w
miejscach ich gromadzenia i uboju;
6. Poprawę statusu zdrowotnego stad zwierząt i gospodarstw;
7. Stworzenie odpowiednich warunków zoohigienicznych w
pomieszczeniach inwentarskich;
8. Zwiększenie dostępności do informacji o konieczności ochrony i
zapewnienia dobrostanu zwierząt;
9. Wyeliminowanie zagrożeń związanych z niebezpiecznymi
środkami żywienia zwierząt;
10. Zwiększenie znajomości wymogów weterynaryjnych wśród
rolników Województwa Podlaskiego;
11. Zwiększenie dostępności do szkoleń dotyczących
obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony zwierząt.
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