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INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE
OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII
UBOJÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA UŻYTEK WŁASNY

  

 

  

 

  

Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?

  

 

  

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w
którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym
zwierzęta były utrzymywane i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta w wieku do szóstego
miesiąca życia), owce, kozy i świnie.
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od
zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie
może podlegać sprzedaży.

      

 

  

 

  

Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt gospodarskich na użytek własny.
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Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt
w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym
zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (gdy ubój jest prowadzony w innym
gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane) obowiązany jest
poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce
planowanego uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.
Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia, w biurze powiatowym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym formularzu lub za pośrednictwem sieci
Internet, zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie
30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia, w
którym ubój miał miejsce. W przypadku zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia
należy dołączyć paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza zgodność
danych zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Prawidłowe oraz terminowe
dokonywanie zgłoszeń umożliwia ustalenie skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane.
W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym gospodarstwie niż gospodarstwo,
w którym zwierzę jest utrzymywane, przemieszczenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno być
odnotowane w Centralnej Bazie Danych Sytemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz w
paszporcie zwierzęcia.

  

 

  

Dlaczego zgłaszanie uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny jest ważne?

  

Informacja ta stanowi ważny element unijnego systemu gwarantującego skuteczne zwalczanie
chorób zakaźnych zwierząt oraz żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Umożliwia
swobodny dostęp zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw
członkowskich Unii Europejskiej, jak także krajów trzecich.
Produkcja   mięsa    przeznaczonego    na   użytek   własny,    tj.    pozyskiwanie    mięsa z
utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt, wiąże się z dodatkowymi
czynnościami-weterynaryjnymi,    m.in.    koniecznością   przeprowadzenia    badania    w   
kierunku włośnicy, w przypadku świń oraz zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka, w
przypadku cieląt (do szóstego miesiąca życia), owiec i kóz.
Dbaj o bezpieczeństwo żywności spożywanej przez Ciebie i Twoich bliskich.

  

Janusz Związek
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Główny Lekarz Weterynarii
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