
 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 

KOMUNIKAT 
Zgłaszanie przemieszczeń bydła poprzez targi, na 

wystawy, pokazy lub konkursy 
 

Posiadacz bydła, w tym podmiot będący czasowym posiadaczem w związku z prowadzoną przez niego 
działalnością polegającą na organizowaniu  targów, wystaw, pokazów lub konkursów jest obowiązany do złożenia 
wniosku w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
o rejestrację siedziby stada bydła oraz w przypadku podmiotu organizującego targ do prowadzenia księgi rejestracji 
bydła, a w przypadku podmiotu organizującego wystawy, pokazy lub konkursy do prowadzenia ewidencji zwierząt 
przywiezionych na wystawę, pokaz, konkurs. 

Posiadacz bydła jest obowiązany do informowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, o każdym przemieszczeniu bydła do i z siedziby stada, w tym o każdym przemieszczeniu z 
siedziby stada poprzez targ, na wystawę, pokaz lub konkurs oraz  z targu, wystawy, pokazu lub konkursu do siedziby 
stada.  

Podmiot będący czasowym posiadaczem w związku z prowadzoną przez niego działalnością polegającą 
na organizowaniu  targów, wystaw, pokazów lub konkursów jest obowiązany do informowania kierownika biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o każdym przemieszczeniu bydła z siedziby stada na 
targ,  wystawę, pokaz lub konkurs oraz z targu, wystawy, pokazu lub konkursu do siedziby stada, a także dokonuje 
stosownych wpisów w księdze rejestracji bydła/ ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawę, pokaz, konkurs.  

Każde przemieszczenie bydła poprzez targ, na wystawę, pokaz lub konkurs należy zgłosić do biura 
powiatowego Agencji oraz dokonać wpisu w księdze rejestracji bydła/ ewidencji zwierząt przywiezionych na 
wystawę, pokaz, konkurs w terminie do 7 dni od daty zdarzenia. 

Posiadacz bydła  jest obowiązany do złożenia kierownikowi biura powiatowego ARiMR Zgłoszenie 
przemieszczenia bydła poprzez targ, na wystawę, pokaz lub konkurs ze wskazaniem: 

• numeru siedziby stada, z której bydło zostało przemieszczone na targ, wystawę, pokaz lub 
konkurs, 

• numeru targu, wystawy, pokazu lub konkursu, 
• numeru siedziby stada, do której bydło zostało przemieszczone 

z targu. wystawy, pokazu, lub konkursu. 
Zgłoszenie przemieszczenia bydła poprzez targ, na wystawę, pokaz lub konkurs podpisywane jest przez: 

• posiadacza bydła, z którego siedziby stada bydło zostało przemieszczone na targ, wystawę, pokaz 
lub konkurs, 

• posiadacza bydła, do którego siedziby stada bydło zostało przemieszczone z targu,  wystawy, 
pokazu lub konkursu. 

Podmiot będący czasowym posiadaczem w związku z prowadzoną przez niego działalnością polegającą 
na organizowaniu  targów, wystaw, pokazów lub konkursów jest obowiązany do złożenia kierownikowi biura 
powiatowego ARiMR Zgłoszenie przemieszczenia bydła ze wskazaniem: 

• numeru siedziby stada, z której bydło zostało przemieszczone poprzez targ, na wystawę, pokaz 
lub konkurs, 

• numeru targu, wystawy, pokazu lub konkursu, 
• numeru siedziby stada, do której bydło zostało przemieszczone  

z targu,   wystawy, pokazu lub konkursu. 
Druki Zgłoszeń przemieszczenia bydła poprzez targi, na wystawy, pokazy lub konkursy, według wzoru 

określonego przez ARiMR, udostępniane są posiadaczom bydła oraz podmiotom będącym czasowym posiadaczem  
w związku z prowadzoną przez niego działalnością polegającą na organizowaniu  targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów, w biurach powiatowych ARiMR.  
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