Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Grodzisku Wlkp.
ul. Rakoniewicka 42a, 62-065 Grodzisk Wlkp

UBÓ J ZWIERZĄT NA UZ YTEK WŁASNY
PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21
października 2010 r. (Dz. U. 2016 , poz. 885)
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 (tylko 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.
Należy również pamiętać, że działalność polegającą na uboju zwierząt gospodarskich pochodzących z innych gospodarstw podlega rejestracji w Powiatowym
Inspektoracie Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT, Z KTÓRYCH POZYSKUJE SIĘ MIĘSO:

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.
Zgodnie z art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) „w uboju domowym zwierzęta
kopytne mogą być uśmiercane tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca.”
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Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju zwierząt:
Uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt przeprowadzane są wyłącznie przez osoby posiadające odpowiedni poziom kwalifikacji, aby
wykonywać te czynności, nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia.
Aby powyższe spełnić osoby dokonujące uboju, muszą odbyć:


szkolenie teoretyczne w zakresie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich
skrępowaniem, krępowanie zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia, ogłuszanie zwierząt, ocena skuteczności ogłuszenia, pętanie lub
podwieszanie żywych zwierząt, wykrwawianie żywych zwierząt), organizowane przez powiatowego lekarza weterynarii;



trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.
PRZEPISY KARNE

Art. 35. [Zabijanie, uśmiercanie lub ubój zwierząt z naruszeniem przepisów; orzeczenie przepadku zwierzęcia; zakaz posiadania zwierząt; zakaz prowadzenia
określonej działalności]
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34
ust. 1-4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Grodzisku Wlkp.
ul. Rakoniewicka 42a, 62-065 Grodzisk Wlkp

świnia
świnia

świnia
świnia
świnia
świnia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Grodzisku Wlkp.
ul. Rakoniewicka 42a, 62-065 Grodzisk Wlkp

UBÓJ GOSPODARCZY BYDŁA ,OWIEC I KÓZ
I. ZGŁOSZENIE
Załącznik 1: Wzór powiadomienia do Powiatowego Lekarza Weterynarii(bydło, owce, kozy)
SPOSÓB POWIADOMIENIA: pisemnie (osobiście lub przesłanie pocztą)
Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt w gospodarstwie, obowiązek poinformowania o zamiarze
przeprowadzenia uboju Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju nałożony na:
- posiadacza zwierzęcia – gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane lub
- prowadzącego gospodarstwo – gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane
Inne obowiązki posiadacza zwierzęcia:
zdarzenia na formularzu,

encji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od daty
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa w przypadku bydła,

dnotowanie uboju w prowadzonej księdze rejestracji stada dla danego gatunku w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

SRM

II. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁU SZCZEGÓLNEGO RYZYKA Podczas uboju domowego zwierząt powstają odpady, tzw. uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.
Obowiązujące przepisy prawa grupują je w trzech kategoriach. Ze względu na ryzyko wystąpienia lub przenoszenia chorób zakaźnych przeżuwaczy,
określanych jako gąbczaste encefalopatie zwierząt, materiał powstający przy uboju tych zwierząt kwalifikowany jest jako materiał kategorii 1, co jest
związane z bezwzględnym obowiązkiem utylizacji.
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WYKAZ SRM OD CIELĄT, OWIEC I KÓZ
cielęta do 6 miesiąca życia
migdałki
jelito od dwunastnicy do odbytnicy
krezka
owce/kozy w każdym wieku
jelito kręte (biodrowe)
powyżej 12 miesięcy życia lub mające wyrżnięty z dziąsła stały siekacz

czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi
UWAGA: owce i kozy w wieku powyżej 18 m-cy, które są ubijane w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny należy pobierać próbki do
badań w kierunku TSE (pasażowalne encefalopatie gąbczaste), a tusza i wszystkie elementy powinny zostać zabezpieczone do czasu uzyskania wyniku
badania w kierunku TSE.
Podmioty uprawnione do odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (SRM) na terenie województwa wielkopolskiego:
1.

PROMAROL-PLUS SP. Z O.O
Ciepielówek 2, 67-410 Sława tel.
65-540-72-09
65-549-32-98
65-549-32-99
607-691-631
607-691-066
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2.

ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY „FARMUTIL HS” SPÓŁKA AKCYJNA Śmiłowo, ul.
Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory
tel.
67 342 00 00
667 984 290

3.

SARIA Polska Sp. S o. o.
Odział Stare Tarnowo Stare
Tarnowo 8
64-020 Czempiń
tel.
61 282 72 17

SANKCJE KARNE
Wynikające z nieprzestrzegania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. 2016, poz. 885):
1. Zgodnie z §1, pkt 39 rozporządzenia MRiRW z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszeni przepisów o produktach
pochodzenia zwierzęcego wysokość kary pieniężnej za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny wynosi od
100 zł do 2000 zł.
2. Zgodnie z § 3, pkt 2 lit. a rozporządzenia MRiRW z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i
produktami pochodnymi, za usunięcie lub stosowanie materiału kategorii 1 niezgodnie z wymaganiami określone w rozp. 1069/2009 wysokość kary
pieniężnej wynosi:
a. 13 100 zł – jeżeli masa tego materiału nie przekracza 10 kg
b. 21 800 zł – jeżeli masa tego materiału przekracza 10 kg i nie przekracza 100 kg
c. 35 000 zł – jeżeli masa tego materiału przekracza 100 kg i nie przekracza 1000 kg
d. 42 200 zł – jeżeli masa tego materiału przekracza 1000 kg

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Grodzisku Wlkp.
ul. Rakoniewicka 42a, 62-065 Grodzisk Wlkp

UBÓJ GOSPODARCZY ŚWINI
I. ZGŁOSZENIE
Załącznik 2: Wzór powiadomienia do Powiatowego Lekarza Weterynarii (trzoda chlewna)
SPOSÓB POWIADOMIENIA:

- pisemnie (osobiście lub przesłanie pocztą)
- telefonicznie (tel. 61 44 21 078)
- mailowo
grodziskwlkp.piw@wetgiw.gov.pl grodzisk.piw@wp.pl

Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt w gospodarstwie, obowiązek poinformowania o zamiarze
przeprowadzenia uboju Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju nałożony na:
- posiadacza zwierzęcia – gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane lub
- prowadzącego gospodarstwo – gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane
Inne obowiązki posiadacza zwierzęcia:

7 dni od daty

zdarzenia na formularzu,
7 dni od zaistnienia zdarzenia.
II. BADANIE W KIERUNKU WŁOŚNI – OBOWIĄZKOWO!!!

ść włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa

Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju
zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane
Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.
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Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:
ały pobrane próbki do badania.
Sposób pobierania próbek mięsa:
U świń domowych:
1) pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu doczęści ścięgnistej;
2) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g
Badanie mięsa na obecność włośni wykonuje się przy zastosowaniu jednej z dwóch metod:
1. Metodą wytrawiania (świnia, dzik)
2. Metodą trichinoskopową (tylko świnia)
Mięso zbadane na obecność włośni metodą badania trychinoskopowego:
 przed spożyciem powinno zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej
71°C;
 nie powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej.
Jeżeli w wyniku badania na obecność włośni próbek mięsa świń, nutrii i dzików
nie stwierdzono włośni
- urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa (Załącznik 3), które zawiera:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza mięsa,
b) miejsce i termin uboju albo odstrzału,
c) datę przeprowadzenia badania,
d) gatunek zwierzęcia, z którego pochodziła badana próbka, i numer identyfikacyjny tego zwierzęcia, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
e) wynik badania,
f) informację o ograniczeniach w sposobie wykorzystania mięsa - jeżeli badanie próbek na obecność włośni przeprowadzono przy zastosowaniu metody
badania trychinoskopowego.
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SANKCJE KARNE
Wynikające z nieprzestrzegania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. 2016, poz. 885): Zgodnie z §1, pkt 39 rozporządzeniem MRiRW z
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszeni przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego wysokość kary pieniężnej za
niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny wynosi od 100 zł do 2000 zł.
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URZĘDOWI LEKARZE WETRYNARII WYZNACZENI
DO PRZEPROWADZANIA BADANIA PRÓBEK MIĘSA W KIERUNKU WŁOŚNI
NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO:

L.p.

nazwisko i imię lek. wet. świnia

dzik

adres

telefon

1.

Winiarczyk Władysław

x

x

ul. Krystyny 1, 62-067 Rakoniewice

604500399

2.

Matysiak Krzysztof
Walczak Adam

x

x

ul. Łąkowa 2B/1, 64-050 Wielichowo

667146560

3.

Odważny Łukasz

x

x

ul. Michała Drzymały 1, 62-066 Granowo

501144262

4.

Klimas Jan

x

x

Laboratorium Wytrawiania Mięsa w Grodzisku Wlkp.
ul. Rakoniewicka 42a, 62-065 Grodzisk Wlkp.

663970201

5.

Bugaj Roman

x

Laboratorium Wytrawiania Mięsa w Grodzisku Wlkp.
ul. Rakoniewicka 42a, 62-065 Grodzisk Wlkp.

505017400
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Załącznik 1
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub
kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
I. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

..................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)

..................................................................................................................................................................
Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi: ...........................................................
Liczba zwierząt poddawanych ubojowi: .............................................................
Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2) ..PL................................................
Miejsce uboju:............................................................................................................................................
Termin uboju: .................................................................
Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:

..................................................................................................................................................................
II. Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka
Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego 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.).

III. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego
Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa pozyskanego3) ze
zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

............................................................
(data i podpis)
1)

Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane.
Dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek
oznakowania zwierzęcia.
3)
Niepotrzebne skreślić.
2)
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ZAŚWIADCZENIE Nr

____________

o przeprowadzonym badaniu1:
☐ poubojowym mięsa, w wyniku którego uznano je za zdatne do spożycia przez ludzi,
☐ próbki mięsa na obecność włośni, o numerze2:

.

Informacje o próbce1:
☐ próbka mięsa dostarczona przez właściciela mięsa, w dniu:

,

☐ próbka mięsa pobrana urzędowo, w dniu:

.

Informacje dodatkowe1:
☐ do zaświadczenia załączono sprawozdanie z badania nr:

,

☐ pobrano próbkę w kierunku obecności wirusa ASF, w dniu:

.

1. Imię i nazwisko posiadacza mięsa:
.

2. Miejsce zamieszkania posiadacza mięsa:
.

3. Miejsce i termin uboju/odstrzału4:
.

4. Data przeprowadzenia badania:
5. Gatunek zwierzęcia,
od

.
którego

pozyskano

mięso

oraz

jego

nr

identyfikacyjny3:
.

6. Badanie

mięsa

świń/nutrii/dzików4

na

obecność

włośni

wykonano

metodą

wytrawiania/trychinoskopową4 z wynikiem ujemnym, zgodnie ze sprawozdaniem z badania nr:

.

7. Próbka do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń została
zbadana z wynikiem ujemnym [DOTYCZY/NIE DOTYCZY]4.

8. Informacja o ograniczeniu sposobu wykorzystania mięsa pozyskanego od świń, nutrii, dzików [DOTYCZY / NIE
DOTYCZY]4:
1)
2)

przed spożyciem powinno zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej podgrzanie mięsa do
temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 °C;
nie powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej.

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii

Potwierdzenie odbioru zaświadczenia i zapoznania się z pkt. 8:
Data i podpis właściciela mięsa
1 zaznaczyć

właściwe
dotyczy więcej niż jednej próbki wpisać, zgodnie z załącznikiem lub na drugiej stronie zaświadczenia
3 jeśli dotyczy/znany
2 jeśli

