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Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, 
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 

i preparatów zawierających te środki lub substancje 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1216) w § 5 po ust. 1 dodaje się 
ust. 1a w brzmieniu: 

„1a.  Recepty na preparaty zawierające środki odu-
rzające, substancje psychotropowe lub prekur-
sory kategorii 1, które będą stosowane u zwie-
rząt, wystawiane są zgodnie z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 grud-
nia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i iz-
bach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 93, poz. 767 oraz z 2010 r. Nr 200, 
poz. 1326).”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych,  
prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej 
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1607). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, 
poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, 
poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, 
poz. 1486. 


