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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chrzanowie w związku z wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz.U. 2016 poz. 885 tj.),
informuje iż na terenie powiatu chrzanowskiego do prowadzenia czynności związanych z badaniem
zwierząt przeznaczonych do uboju na potrzeby własne tj. świń, cieląt do 6 m-cy, owiec, kóz oraz
zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz związanych z badaniem na włośnie
świń, odstrzelonych dzików oraz nutrii został wyznaczony lek. wet. Wawrzyniec Thal.
Dane do kontaktu: Lecznica dla zwierząt, 32-500 Chrzanów, ul. Przybosia 1, tel. 604 314 616
Równocześnie Przypominamy co następuje:
I. Zgodnie z zapisami ustawy art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 242 z późn. zm.).
„Art. 17 ust. 1. Niedopuszczalny jest ubój poza rzeźnią:
1)bydła i zwierząt jednokopytnych oraz
2)innych zwierząt w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 853/2004 oraz w
przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, jeżeli mięso pozyskane z tych
zwierząt ma być wprowadzone na rynek.
1a. Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz,
drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa na
użytek własny.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do małych ilości drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi
przez producenta w gospodarstwie w celu sprzedaży bezpośredniej.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku poddawania ubojowi z konieczności domowych
zwierząt kopytnych”.
II. zgodnie z zapisami § 4 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21
października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 885).
„§ 4. ust. 1.Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub
zajęczaków, w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany:
1)na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane - posiadacz zwierząt,
2)w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane - podmiot
prowadzący to gospodarstwo
- informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia
uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.
2.Informacja, o której mowa w ust. 1:
1)zawiera:
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a)imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
b)imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo - w
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
c)gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
d)numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
e)miejsce i termin uboju,
f)imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
g)inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu
informującego,
h)w przypadku, o którym mowa w § 2a ust. 1 - oświadczenie, że świnie były utrzymywane w
gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;
2)może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego - w przypadku, o którym mowa w § 8
pkt 1.
3.W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, informacja, o której mowa w
ust. 1, jest przekazywana w formie pisemnego powiadomienia zawierającego dodatkowo
oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r.
ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych
gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do
spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o
produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn.
zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1069/2009".
4.Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec
lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny określa załącznik nr 1 do
rozporządzenia”.
Przedmiotową informacje prosimy o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty.
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