INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
UBÓJ ZWIERZĄT Z PRZEZNACZENIEM NA UŻYTEK WŁASNY
 Na terenie gospodarstwa, na użytek własny można dokonywać uboju owiec,
kóz, trzody chlewnej, drobiu, zajęczaków w dowolnym wieku oraz cieląt do
6 m-ca życia;
 Ubojowi należy poddawać wyłącznie zwierzęta zdrowe, nie podlegające
ograniczeniom z powodu podejrzenia lub stwierdzenia chorób zakaźnych
zwierząt, oraz po upływie okresu karencji określonym dla użytego produktu
leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi
produktami;
 Posiadacz cieląt, owiec i kóz na co najmniej 24 godziny przed ubojem
zobowiązany
powiadomienie

jest

przekazać

powiatowemu

zamiarze

przeprowadzenia

o

lekarzowi
uboju

weterynarii
wg

wzoru

załącznik nr 1,. Powiadomienie zawiera oprócz danych dotyczących
posiadacza zwierzęcia i danych dotyczących ubijanych zwierząt, informację
o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego (badanie poubojowe tych
zwierząt nie jest obowiązkowe), oraz oświadczenie o zagospodarowaniu na
własny koszt materiału szczególnego ryzyka pochodzącego o ubijanych
zwierząt;
 Posiadacz świń lub nutrii, na co najmniej 24 godziny przed ubojem
zobowiązany jest przekazać powiatowemu lekarzowi weterynarii informację
o zamiarze dokonania uboju. Informacja (w formie pisemnej, telefonicznie
lub osobiście ) według wzoru załącznik nr 2, która zawiera:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres zgłaszającego,
b) gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
c) oznakowanie świń,
d) miejsce i termin uboju,
e) imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia
uboju,
f) inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu ze zgłaszającym,
szczególności jego numer telefonu,
g) imię i nazwisko lekarza weterynarii do którego dostarczona zostanie
próbka do badania w kierunku włośni,
h) zgłoszenie mięsa do badania poubojowego.

 Rolnik dokonujący uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny musi
dopełnić obowiązku zgłoszenia tego faktu do biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku bydła, świń owiec
lub kóz w terminie 7 dni od daty zdarzenia na formularzu udostępnionym
przez
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gospodarstwie do biura powiatowego w przypadku bydła, odnotowania
uboju w prowadzonej księdze rejestracji stada dla danego gatunku w
terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia;
 W sytuacji, kiedy cała tusza nie została zgłoszona do badania poubojowego,
próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i dostarcza do
urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa, wykaz urzędowych lekarzy
weterynarii stanowi załącznik nr 3
 W przypadku badania mięsa świń tylko na obecność włośni, urzędowy
lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania
próbek mięsa w którym określa jednocześnie (w zależności od dostępnej
metody badania w kierunku włośni), czy to mięso może być spożywane bez
ograniczeń dotyczących obróbki cieplnej, czy też wyłącznie po poddaniu go
obróbce termicznej w temp. powyżej 71°C, z wykluczeniem przygotowania
potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej. Podczas uboju domowego
zwierząt powstają odpady, tzw. uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi;
 Postępowanie z odpadami zwierzęcymi przepisy prawa grupują je w trzech
kategoriach, ze względu na ryzyko wystąpienia lub przenoszenia chorób
zakaźnych, określanych jako gąbczaste encefalopatie zwierząt (w tym BSE).
Bezwzględny obowiązek utylizacji dotyczy tzw. „ materiału szczególnego
ryzyka” (SRM). Materiał szczególnego ryzyka oraz zakłady utylizacyjne
wymieniono w załączniku nr 3
 zgodnie z § 1 pkt 34 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie
przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2010r. Nr 93,
poz.600) za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa
na użytek własny grozi rolnikowi kara pieniężna w wysokości od 100 do
2000 zł. Przepisy pozwalają także nałożyć karę w wysokości od 100 do 5000
zł, jeśli mięso na użytek własny zostanie wprowadzone na rynek.

