Dziennik Ustaw Nr 108

— 8545 —

Poz. 907

907
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 22 czerwca 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budowle
rolnicze i ich usytuowanie
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej z dnia 7 paêdziernika 1997 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 132, poz. 877) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zbiorniki na p∏ynne odchody zwierz´ce powinny mieç dno i Êciany nieprzepuszczalne; zbiorniki zamkni´te powinny byç szczelnie przykryte oraz zaopatrzone w otwór wentylacyjny i zamykany otwór wejÊciowy.”;
———————
1)

2)

W∏aÊciwoÊç Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wydania niniejszego rozporzàdzenia wynika z art. 79 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji
rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732,
Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63,
poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337,
Nr 68, poz. 574 i Nr 77, poz. 649).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914,
Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31,
poz. 206.

2) w § 28 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Zamkni´te zbiorniki na p∏ynne odchody zwierz´ce zaopatrzone w przykrycie inne ni˝ sztywne i odporne na uszkodzenia mechaniczne
oraz otwarte zbiorniki na p∏ynne odchody
zwierz´ce, o wysokoÊci mniejszej ni˝ 1,8 m,
powinny byç zabezpieczone ogrodzeniem
o wysokoÊci co najmniej 1,8 m.
3. Pomosty obs∏ugowe i dojÊcia dla obs∏ugi zamkni´tych zbiorników na p∏ynne odchody
zwierz´ce zaopatrzonych w przykrycie inne ni˝
sztywne i odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz otwartych zbiorników na p∏ynne odchody zwierz´ce powinny byç zabezpieczone
barierkami ochronnymi o wysokoÊci co najmniej 1,1 m z poprzeczkà umieszczonà w po∏owie ich wysokoÊci i na wysokoÊci 0,15 m nad
pomostem.”.
§ 2. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczonych
decyzjà ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

