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Na podstawie art. 12e ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustalenia poziomu obsady kurczàt brojlerów
w kurniku, w którym sà one utrzymywane, dokonuje
posiadacz kurnika lub opiekun, o których mowa
w art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierzàt, zwanej dalej „ustawà”, przed wprowadze-
niem kurczàt do kurnika, bioràc pod uwag´ spe∏nienie
wymagaƒ okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 12 ust. 7 ustawy.

§ 2. 1. Poziom obsady kurczàt brojlerów w kurni-
ku, w którym sà one utrzymywane, ustala si´ poprzez
obliczenie ∏àcznej masy ˝ywych kurczàt brojlerów,
zwanych dalej „kurcz´tami”, w przeliczeniu na 1 m2

stale dost´pnej im powierzchni u˝ytkowej wy∏o˝onej
Êció∏kà.

2. ¸àczna masa kurczàt, o której mowa w ust. 1,
nie mo˝e przekroczyç obsady maksymalnego zag´sz-
czenia, okreÊlonej w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 12 ust. 7 ustawy.

§ 3. Obliczenia ∏àcznej masy kurczàt, o której mo-
wa w § 2 ust. 1, dokonuje si´:

1) w siódmym dniu ich ˝ycia, a nast´pnie ka˝dego
siódmego dnia koƒczàcego kolejny tydzieƒ ich ˝y-
cia, poprzez wykonanie kolejno nast´pujàcych
czynnoÊci:

a) zwa˝enie co najmniej 1 % losowo wybranych
kurczàt znajdujàcych si´ tego dnia w kurniku na
tej samej powierzchni u˝ytkowej, 

b) obliczenie Êredniej masy zwa˝onych kurczàt,

c) pomno˝enie Êredniej masy zwa˝onych kurczàt
przez liczb´ kurczàt znajdujàcych si´ w kurniku
na tej samej powierzchni u˝ytkowej i podziele-
nie przez stale dost´pnà im powierzchni´ u˝yt-
kowà wy∏o˝onà Êció∏kà, wyra˝onà w m2;

2) w dniu wys∏ania kurczàt do ubojni, poprzez wyko-
nanie kolejno nast´pujàcych czynnoÊci:

a) obliczenie Êredniej masy kurczàt wysy∏anych
do ubojni,

b) pomno˝enie Êredniej masy kurczàt wysy∏anych
do ubojni przez liczb´ kurczàt znajdujàcych si´
w kurniku na tej samej powierzchni u˝ytkowej
i podzielenie przez stale dost´pnà im po-
wierzchni´ u˝ytkowà wy∏o˝onà Êció∏kà, wyra˝o-
nà w m2.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2010 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurczàt brojlerów w kurniku, 
w którym sà one utrzymywane2)

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà cz´Êcio-
wo postanowienia dyrektywy Rady 2007/43/WE z dnia
28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych
zasad dotyczàcych ochrony kurczàt utrzymywanych
z przeznaczeniem na produkcj´ mi´sa (Dz. Urz. UE L 182
z 12.07.2007, str. 19).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92,
poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175,
poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668
i Nr 92, poz. 753.




