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Nasz znak: PIW.MM.BŻ.5301.16.2016

Dot, sprawy nr: pismo 7. dnia

W nawiązaniu do tutejszych pism znak: PIW.MM.5080/5/2011 z dnia 13 kwietnia,
18 maja i 6 czerwca 2011 r.; znak PIW.MM.5080/13/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
oraz znak PIW.MM.5080/1-4/2012 z dnia '7 lutego 2012 r. dotyczących
przeprowadzenia akcjiinformacyjnej na temat możliwości przeprowadzenia uboju
zwierząt w gospodarstwie, w celu produkcji mięsa na użytek własny, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypomina.

Zgodnie z art. 5 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia
2005r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1577), produkcja mięsa na użytek własny to
pozyskiwanie mięsa, utrzymywanych w gospodarstwie, cieląt do szóstego
miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych
w warunkach fermowych albo pozyskiwanie przez myśliwego w wyniku odstrzału,
mięsa zwierząt łownych przeznaczonego na własne potrzeby. Zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2016 r.poz. 230), ubojowi na
terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta:

- zdrowe;
- które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom,
nakazom lub zakazom, mającym zastosowanie do danych zwierząt, wydanym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015
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r. poz. 266), ze względu na chorobę zakaźną zwierząt wymienioną w przepisach
wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.
o produktach pochodzenia zwierzęcego;
- po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego
weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi
zwierzęta były leczone tymi produktami.

Ponadto, mając na uwadze zapisy w ww. rozporządzeniu posiadacz zwierzęcia
przeznaczonego do uboju gospodarczego (za wyjątkiem drobiu i zającowatych)
informuje powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.
Informacja ta musi zostać przekazana co najmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
W przypadku zgłoszenia uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec lub kóz informacja
musi zostać przekazana w formie pisemnego powiadomienia.

Informacja taka powinna zawierać:

1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt
poddawanych ubojowi;

2. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego
gospodarstwo w przypadku, gdy ubój ma być dokonany w gospodarstwie
innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane;

3. Gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi/numer identyfikacyjny
zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia;

4. Miejsce i termin uboju;
5. Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzania uboju;
6. Inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym,

w szczególności numer telefonu informującego;
7. W przypadku świń pochodzących z gospodarstw lub obszarów podlegających

ograniczeniom, nakazom lub zakazom ze względu na chorobę zakażną
wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, oświadczenie,
ŻC SW1ll1C poddawane ubojowi, były utrzymywane w gospodarstwic
co najmniej 30 dni przed ubojem i były zarejestrowane w centralnej bazie
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt; I

8. Może zawierać zgłoszenie do badania poubojowego, o którym mowa w § 8
pkt 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie. w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
(Dz.U. z 2016 r. poz. 230)

Przy zgłoszeniu zamiaru przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia,
owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny zgłaszający
podpisuje oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału
szczególnego ryzyka, do którego zalicza się:
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- w przypadku cieląt: migdałki, ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego, jelito
ślepe i krezkę;
- w przypadku owiec i kóz: śledzionę i jelito kręte oraz czaszkę (zawierającą oczy i
mózg) migdałki i rdzeń kręgowy w przypadku zwierząt powyżej 12 m-ea życia.

Dodatkowo w przypadku uboju owiec i kóz w wieku powyżej 18 miesiąca życia
poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa urzędowy lekarz weterynarii pobiera
próbki do badań monitoringowych w kierunku trzęsawki owiec. Tusza i wszystkie
jej elementy powinny zostać zabezpieczone do czasu uzyskania wyniku w kierunku
TSE.

Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlega mięso: świń i nutrii
poddanych ubojowi a także dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek
własny, na koszt posiadacza tego mięsa.

Próbki do badań w kierunku włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza
weterynarii posiadacz mięsa. Sposób pobierania próbek do badań mięsa na
obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza
weterynarii określa załącznik 2 cytowanego powyżej rozporządzenia.

Badanie poubojowe od tusz pochodzących od zwierząt ubitych na użytek własny
nie jest obowiązkowe, ale może być przeprowadzane na wniosek ich posiadacza. W
takim przypadku, próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada
urzędowy lekarz weterynarii. Nazwiska urzędowych lekarzy weterynarii
wyznaczonych do badania na obszarze powiatu mińskiego ich siedziby oraz obszar
działania zostały zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Jeżeli urzędowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu badania poubojowego
stwierdzi, że badane mięso zwierząt jest zdatne do spożycia przez ludzi, wystawia
zaświadczenie o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa. Jcżeli w wyniku
badania na obecność włośni próbek mięsa świń, nutrii i dzików, urzędowy lekarz
weterynarii nie stwierdził włośni to wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu
badania próbek mięsa, jeżeli natomiast stwierdzono włośnie to powiatowy lekarz
weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne
do spożycia przez ludzi, określając w niej sposób postępowania z tym mięsem. Przed
wydaniem przedmiotowej decyzji, urzędowy lekarz weterynarii z urzędu pobiera
próbki mięsa i przeprowadza badanie na obecność włośni oraz badanie poubojowe,
na koszt posiadacza mięsa. W przypadku uznania mięsa za niezdatne urzędowy
lekarz weterynarii znakuje je znakiem weterynaryjnym w kształcie trójkąta
równo bocznego.
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Mięso świń i nutrii poddawanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych me
może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem od urzędowego lekarza
weterynarii zaświadczenia o przeprowadzeniu badania próbek mięsa na włośnie.

Koszt badania mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt
łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po odstrzeleniu,
przeznaczonego na użytek własny, które pokrywa posiadacz mięsa określa
załącznik nr 1 poz. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności
wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych
opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.
Mając na względzie powyższe, wysokość opłaty za badanie wynosi odpowiednio -
od zwierzęcia:

1. Świni
2. Owcy, kozy
3. Jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych
4. Strusia
5. Dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach

fermowych, z wyjątkiem strusia
6. Nutrii
7. Dzika
8. Dzikiego zwierzęcia przeżuwającego
9. Dzikiego królika, zająca
10. Dzikiego ptactwa

11,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

0,16 zł
2,40 zł
20,00 zł
5,00 zł
0,11 zł
0,10 zł

Do powyższych opłat dolicza się koszty dojazdu do gospodarstwa.

Mięso z uboju gospodarczego może być wykorzystane tylko i wyłącznie na użytek
własny. Za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na
użytek własny powiatowy lekarz weterynarii zgodnie z § 1 pkt 33 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar
pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. z 2010 r. nr 93, poz. 600) nakłada kare pieniężną w wysokości od 1 000 do
5 000 zł.

Natomiast za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na
użytek własny, w tym nie zgłoszenie uboju zwierząt z co najmniej 24 godzinnym
wyprzedzeniem rozporządzenie przewiduje zgodnie z § 1 pkt 34 karę w wysokości
od 100 do 2 000 zł.

Ponadto, gdy uboju zwierzęcia na terenie gospodarstwa w celu pozyskania mięsa
na użytek własny, dokonuje osoba nie posiadająca uprawnień, co jest niezgodne
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z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r.
poz. 856) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.

W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą do
Samorządu o przekazanie powyższych informacji sołtysom na terenie Państwa
gminy, z dalszym jej rozpowszechnieniem wśród mieszkańców - posiadaczy
zwierząt gospodarskich oraz do lekarzy weterynarii wolnej praktyki o udostępnienie
materiałów hodowcom podczas wizytacji gospodarstw.

W załączeniu:
1. Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa na użytek

własny.

Rozdzielnik :
1. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim
2. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul Kościuszki 3
3. Urząd Gminy Cegłów , 05-319 Cegłów, ul. Kościuszki 2
4. Urząd Gminy Dębe Wielkie, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3
5. Urząd Gminy Dobre, 05-307 Dobre, ul. Kościuszki l
6. Urząd Miasta w Ha1inowie, 05-074 Ha1inów,ul. Spółdzielcza 1
7. Urząd Gminy Jakubów, 05-306 Jakubów, Jakubów 55
8. Urząd Miasta w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa l
9. Urząd Gminy Latowicz, 05-334 Latowicz, ul. Rynek 6
10. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14
11. Urząd Miasta i Gminy Mrozy, 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35
12. Urząd Gminy Siennica, 05-332 Siennica, ul. Kołbielska l

,@. Urząd Gminy Stanisławów, 05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32
14. Urząd Miasta w Sulejówku, 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 5
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Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny.

L Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

Imię inazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

• ••••• ~ ••••••••••••••••••• o ~ ••.•••••••••••. \ •• , •••• ' •• f •••••••••••••••• o ••••.••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Imię i.nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo: I)

• •••• 0-" ••••••••••• o ••• '! ••••••••••• o ••••••••• 0·0 •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••• o ••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••

Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:

0.0 ••••••••••••••••••••• ., ••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• , ~ ••••••••••• o. ~ •••••••••••••••• ,'. ~ •• ~. ~ .•••••.•••.• _ o •.•• _. 0.0 o o ••• ~ •. 0 •••.• o ••• o .••••• o o' •••••••• ~ .• o •.••• ~ •.••••••••••••• o • _ •.

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

• ••••.•••••••• ~ .' ••••••••• o o ••• o o o •• o ••••••••. o •••••••• o •• o o o ••• o •••• o o' o ••••.•••• ~ •• o .•• o •••••• , •• ,•••• « • o •• o o ••••.• ,'0 " ••• o.•••••••• o ••• o ••••••••••• o •••• o o •• o ••••••••• 0'0 ••••• _

Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
wynika obowiązek znakowania zwierzęcia.

• •••••.•••• -o o 0.0 •••• 0.0. o 0'0- o-o o ••· •• o, •••••.••.•. , ••••• 0.0 •.••• o •.••••••••• o· ••••••• o o" o ••••.•••••••••••.•.•••.•. o o • 0'0 o ••• 0'0 ••• ":""'''' o ••.• 0,0 •••••• 0'0 o '.' ••••• ;. •••• o • o o • o ••• o ••••• o. o • o o • o o o • ~ ••••••••

Miejsce uboju:

• •••• , .•••••. o" .•.•.••• o .••• 0 •••• ;, •••• o' • o ~ ••••••••••••• o • o ••• o o ••••••• o •.•• o •• o •• o •••••• o •••••.••• o o. o 0_ •••••.•. o' .••.o' ~ •• o •. " •••••.•..•••• o ' •. o •••••••••••• o • o •.• o ••• o • ~ •.••••.•••••••••• o. o ••.••.•• o •

Tennin uboju:

•••••••••••••••• 00 ' •••••••.••. , ••••••••.•••• ; o.•• ;, ' .• ~".' •••••.••••••.• 0•• 0_ ••••••• o. o". ~o •• 0.' •••••••••• ~ ••••o:•• '•..• ~ _.',,,"0 "."'~"'." .: •• ~oi.<•.•.•..•_•..••.•..•.••••..•.••.•..•.••.••..•..•..•...• o o •• P'.~ ~ o. '_'ł •••. _. 0.0,0 ••••••••.

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzeniauboju;

••••..•.•• f·' ••••••.••••••.•.•• ~ o'" ••• 10••• ": .:.i.- .••• ~o. '.~ •.0 •• o 0 •• 0 •••.•••• 0 ••••••••• '••••.•••• o •••• 0 ••••••• o.• o;' ~ •. 0 .'. 0,0 •••••••••••.•••.••••••••. ~ ••••• o.c ••• !. o.;,. ~~ •• o ••• , o .,010;" ••••• O," 'o •.•••••

Ii1tJ~ dane, w rym numertelefonu, przekazującegcpowiadorriienie:

•. O" _:••••••••••• ! o • o~. '" ••.•• o •.•••.•••••• -.. ••• 0·00,0 ••••••••••••••• o ••••• o ••.• 0 •••.•••• ~ •• o ••••••••• o .•••••••••• o •• o-o 0.0 ,'.0,0' •..•••• o ••••.•.• o. 0.0 •• ' ~. o .•.•••• , o ••..•••.•• _ • '.0 o •• ~".'.'" •.•.••• 0,0 0.0 0.0 •••••• o ••• o

II. Oświadczenie
'Oświadczam, że świnie poddawane ubojowi, były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej 30 dni
przed ubojem ibyły zarejestrowane w centralnej bazie IRZ2} .

Ul. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego.
Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / niezgłaszam do badania poubojowego mięsa
pozyskanegov ze ZWIerząt poddanych ubojowi wc,elttprpdu.kCji. mięsa na użytek własny.
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(data ipodpis)

I) Doryczy ubojuzwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane,
2) W przypadku świń pochodzących z gospodarstw lub obszarów podlegających ogranlczeriióin,oakąi:ąrn lub zakazom że·względu na
chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 10.ust. 2U:śtawy z diTi~t6 grudnia20Q5r;Q produktach pochodzenia
zwierzęcego.' . .. .
3-) Niepotrzebne skreślić, Uwaga: mięso pozyskane ze świń pochodqcych ż g9~pbd~ lub. obszarówpodlegających ograniczeniom,
nilkaźom lub zakazom że względu na chorobę zakaźną wymienioną w przepisacIJwyda!iyehria podstawie art. lQ list. 2 ustawy z dnia l.()
grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, mtisizQstilcpodd~je badąiili!p<:iWą;jOwetJi.u.


