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

Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mied 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,
świnie, nutrie. Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od
zwierząt w wyniku takiego uboju, może byd wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegad
sprzedaży.
Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt gospodarskich na użytek własny.
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 poinformowad 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 dokonad w terminie 30 dni w przypadku świo oraz w terminie 7
dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia, w którym ubój miał miejsce. W przypadku zgłoszeo ubojów
dotyczących bydła do zgłoszenia należy dołączyd paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza
zgodnośd danych zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Prawidłowe oraz terminowe
dokonywanie zgłoszeo 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 byd 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 żywnośd bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Umożliwia swobodny dostęp zwierząt
i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki paostw 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 świo oraz zagospodarowania materiału
szczególnego ryzyka SRM, w przypadku cieląt (do szóstego miesiąca życia), owiec i kóz. Dbaj o
bezpieczeostwo Żywności spożywanej przez Ciebie i Twoich bliskich.

UBOJE GOSPODARCZE
Powiatowy Lekarz w Międzychodzie przypomina o obowiązkach dotyczących produkcji mięsa przeznaczonego na
użytek własnego gospodarstwa domowego. Na terenie gospodarstwa można dokonad uboju zwierzęcia z gatunku:
1. bydło w wieku do 6 miesiąca życia;
2. owcy lub kozy, świo, nutrii w dowolnym wieku;
Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na własny użytek poddaje się zwierzęta:
1. zdrowe,
2. nie pochodzące z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom, mającym
zastosowanie do danych zwierząt,
3. po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu
leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.
4. przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny byd spełnione wymagania określone w przepisach o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt i o ochronie zwierząt (m.in. przedubojowe pozbawienie
zwierzęcia świadomości przez przyuczoną osobę; ubój bez obecności osób nieletnich) oraz w przepisach o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.
Posiadacz zwierzęcia lub podmiot prowadzący gospodarstwo inne niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były
utrzymywane, na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa takiego uboju przekazuje powiatowemu
lekarzowi weterynarii pisemne powiadomienie o zamiarze dokonania uboju cieląt do 6-go miesiąca życia, kóz, owiec lub
składa oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka - SRM (utylizacja).
Informacja ta powinna zawierad:
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi;
2. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym
dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa;
3. gatunek i liczba zwierząt poddawanych ubojowi;
4. numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi;
5. miejsce i termin uboju;
6. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju;
7. dane kontaktowe zgłaszającego;
8. Informacja może zawierad zgłoszenie mięsa do badania poubojowego
Mięso świo i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji
mięsa poddaje się na koszt posiadacza tego mięsa, lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonano uboju
badaniu poubojowemu na obecnośd włośni, przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii. W przypadku, gdy
tusza podlega badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii na wniosek i na koszt
posiadacza tego mięsa, lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonano uboju, próbki do badania mięsa
na obecnośd włośni, pobiera i bada urzędowy lekarz weterynarii. W przypadku gdy tusza nie podlega w/w badaniu, próbki
do badania mięsa na obecnośd włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii:
1. posiadacz mięsa – w przypadku dzików oraz uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta
były utrzymywane,
2. podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój.
Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa, jeżeli w wyniku
badania poubojowego oraz badania na obecnośd włośni, w przypadku badania mięsa świo, nutrii, dzików, stwierdzono, że
badane mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi. Mięso świo, nutrii i dzików nie może zostad spożyte ani przetworzone
przed uzyskaniem zaświadczenia. Zaświadczenie wydaje się na podstawie pisemnego powiadomienia o zamiarze
dokonania uboju dostarczonego do upoważnionego lekarza wraz z próbą mięsa.
(Rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagao weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. 2010.201.1370)

