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Wykaz aktów prawa krajowego i wspólnotowego (Unii Europejskiej) obowiązujących przy 

uboju zwierząt gospodarskich przeznaczonych na użytek własny: 

•  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. Nr 

17, poz. 127 z późn. zm.), 

•  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008r. 

Nr 204, poz. 1281 z późn zm.), 

•  Rozporządzenie MR i RW z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych 

przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010r. Nr 207, poz. 1370 z 

późn. zm.), 

• Rozporządzenie MR i RW z dnia 9 września 2004r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych 

do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 2004r. 

Nr 205, poz. 2102 z późn zm.), 

•  Rozporządzenie MR i RW z dnia 20 października 2005r. w sprawie wymagań weterynaryjnych 

przy przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów 

zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1839), 

•  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE): Nr 1069/2009 określające przepisy 

sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002, 

•  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 999/2001 ustanawiające zasady 

dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych 

encefalopatii, 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

Na terenie gospodarstwa, na użytek własny, można dokonywać uboju takich gatunków zwierząt 

gospodarskich jak: owce, kozy, świnie, drób, zajęczaki w dowolnym wieku oraz cieląt do 6 

miesiąca życia. 

Ubojowi można 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 weterynaryjnego, jeżeli przed poddaniem 

ubojowi zwierzęta były te leczone tymi produktami. 

Niniejsza informacja nie wyczerpuje wszystkich zagadnień dotyczących ubojów własnych w 

wyżej wymienionych przepisach prawa, ani też nie zawiera wszystkich wymagań w zakresie 

uboju domowego wykonywanego w gospodarstwach i stanowi rodzaj zbiór podstawowych 

informacji , których celem jest ich przybliżenie hodowcom zwierząt tego zagadnienia.  

Szczegółowe informacje dotyczące ubojów zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek 

własny można otrzymać u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej. 
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II. UBÓJ CIELĄT, OWIEC I KÓZ 
 

Posiadacz cieląt, owiec i kóz na co najmniej 24 godziny przed ubojem zobowiązany jest 

przekazać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej powiadomienie o 

zamiarze przeprowadzenia uboju wg wzoru zawartego w rozporządzeniu w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.  

Jednocześnie posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do odbioru w Powiatowym Inspektoracie 

Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej odpowiedniego worka z tworzywa sztucznego w celem 

zabezpieczenia i zebrania powstających przy uboju ww. zwierząt odpadów poubojowych tzw. 

materiału szczególnego ryzyka (SRM). Worek ten jest w chwili obecnej przekazywany 

bezpłatnie.  
 

Powiadomienie oprócz danych dotyczących posiadacza zwierzęcia i danych dotyczących 

ubijanych zwierząt zawiera 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 od ubijanych zwierząt. 

Poubojowe badanie mięsa (w przypadku zaznaczenia takiej opcji we wniosku) przeprowadza 

wyznaczony urzędowy lekarz weterynarii właściwy dla terenu, na którym będzie prowadzony 

ubój na potrzeby własne. 

 

Po zbadaniu mięsa urzędowy lekarz weterynarii wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym 

badaniu poubojowym i uznaniu mięsa za zdatne do spożycia. 

Jeżeli w wyniku badania mięso zostanie uznane za nie nadające się do spożycia, podlega ono 

oznakowaniu przez urzędowego lekarza weterynarii, który wydaje decyzję o uznaniu mięsa za 

niezdatne do spożycia oraz określa sposób postępowania z tym mięsem. 

III. UBÓJ ŚWIŃ I NUTRII 
Posiadacz świń lub nutrii, na co najmniej 24 godziny przed ubojem zobowiązany jest przekazać 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informację o zamiarze 

dokonania uboju. 

 

Ww. informacja w formie pisemnej 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, w szczególności jego numer 

telefonu, 

g) zgłoszenie mięsa do badania poubojowego. 

Badanie poubojowe całej tuszy zwierzęcia jest dobrowolne i wynika z deklaracji posiadacza, 

przekazanej Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii (zawartej w ww. informacji ). Badanie 

poubojowe świń i nutrii, w tym badanie mięsa w kierunku włośni przeprowadzają wyłącznie 

urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Ostrowi Mazowieckiej. 

Obowiązek badania świń i nutrii dotyczy tylko wykrywania włośni. 

W przypadku badania mięsa świń i nutrii 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 
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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. 

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi winno być zbadane niezwłocznie po uboju, nie 

później jednak niż 24 godziny od uboju oraz nie może zostać spożyte ani przetworzone 

przed uzyskaniem zaświadczenia.  

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. 

Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek 

do urzędowego lekarza weterynarii określono w załączniku nr 2 do Rozporządzenia MR i RW z 

dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa 

przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010r. Nr 207, poz. 1370 z późn. zm.), 

Jeśli w wyniku badania mięso zostanie uznane za nie nadające się do spożycia, podlega ono 

oznakowaniu przez urzędowego lekarza weterynarii, który wydaje decyzję o uznaniu mięsa za 

niezdatne do spożycia i określa sposób postępowania z tym mięsem. 

Ponadto Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie Oddział Terenowy w Ostrołęce 

Stanowisko Zamiejscowe Działu Badań Mięsa Na Obecność Włośni nr 10, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka, ul. Sportowa 14.wykonuje usługowe badania świń i dzików w kierunku włośni 

metodą wytrawiania (metoda polecana  

 
IV. UBÓJ DROBIU I ZAJĘCZAKÓW 

Ubój drobiu i zajęczaków w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny nie podlega 

obowiązkowi wcześniejszego zgłaszania ani badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii. 

V. WYMAGANIA WETERYNARYJNE W GOSPODARSTWIE. 

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w 

przepisach o ochronie zwierząt, w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt, a także wymagania higieniczne, w tym między innymi: 

  ubój zwierząt winien odbywać się w sposób humanitarny, bez zbędnego zadawania im bólu 

oraz bez udziału lub obecności dzieci, 

  ubojowi poddaje się zwierzęta zdrowe (nie wykazujące żadnych, widocznych objawów 

chorobowych), 

  właściciel gospodarstwa winien dokonywać zgłoszeń podejrzenia chorób zakaźnych 

utrzymywanych zwierząt, a przypadku ich leczenia gromadzić wymaganą dokumentację i 

stosować się do zaleceń w zakresie karencji stosowanych leków, 

 gospodarstwo nie może być dotknięte ograniczeniami wydanymi w związku ze stwierdzeniem 

chorób zakaźnych zwierząt, w tym zakazem uboju, 

 konieczne jest zapewnienie warunków zapobiegających zanieczyszczeniu mięsa. 
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W uboju domowym zwierzęta winny być uśmiercane po uprzednim pozbawieniu ich 

świadomości przez uprawnioną osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje tzw. ubojowca. 

Niezależnie od powyższego, w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby, rolnik może 

przekazać zwierzę do uboju w najbliższej rzeźni, w której dokonuje się uboju świń i, która 

przeprowadza tzw. ,,uboje usługowe,,. 

VI. OBOWIĄZKI POSIADACZA BYDŁA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ, W ZAKRESIE 

PRZEPISÓW O SYSTEMIE IDENTYFIKACJII REJESTRACJI ZWIERZĄT, W 

WYPADKU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY 

Rolnik dokonujący uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny musi dopełnić obowiązku : 

1) zgłoszenia tego faktu do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa 

 w przypadku bydła, owiec lub kóz w terminie 7 dni od daty zdarzenia na odpowiednim 

formularzu dostarczanym przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (BP AR i MR) 

 w przypadku świń w terminie do 30 dni od daty zdarzenia na odpowiednim formularzu 

dostarczanym przez BP AR i MR  

2) dokonania zwrotu paszportu zwierzęcia z uboju w gospodarstwie do BP AR i MR w 

przypadku bydła  

3) odnotowania uboju w prowadzonej księdze rejestracji stada dla danego gatunku  

VII. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI ZWIERZĘCYMI 

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, 

określanych jako gąbczaste encefalopatie zwierząt (w tym BSE). 

Bezwzględny obowiązek utylizacji dotyczy tzw. „materiału szczególnego ryzyka” 

(SRM).Materiał szczególnego ryzyka z uwagi na zapobieganie gąbczastym encefalopatiom 

zwierząt stanowią: 

- u cieląt: migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka,  

- u owiec i kóz : u zwierząt w każdym wieku śledziona i jelito kręte, 

ponadto u owiec i kóz powyżej 12 miesięcy życia lub, które mają siekacz wyrżnięty z dziąsła 

dodatkowo czaszka zawierająca mózg oraz oczy, migdałki i rdzeń kręgowy. 

W celu pełnej identyfikacji ubitego zwierzęcia (cielęta, kozy/owce) wskazane jest 

przekazanie do utylizacji głowy zwierzęcia, wraz z kolczykami, potwierdzającymi ich 

tożsamość. 

Materiał szczególnego ryzyka podlega w całości, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, usuwaniu jako odpady w drodze utylizacji przez wyspecjalizowane podmioty 

prowadzące zarejestrowaną (zatwierdzoną) przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii. 

działalność w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania.  
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Posiadacz zwierzęcia, przed ubojem, zobowiązany jest do odbioru w Powiatowym Inspektoracie 

Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej odpowiedniego worka z tworzywa sztucznego w celem 

zabezpieczenia i zebrania powstających przy uboju ww. zwierząt odpadów poubojowych tzw. 

materiału szczególnego ryzyka (SRM). Worek ten w chwili obecnej jest przekazywany 

bezpłatnie.  

Odbiór materiału szczególnego ryzyka od rolników jest możliwy, jednakże każdy taki przypadek 

wymaga indywidualnego uzgodnienia warunków odbioru z odpowiednim podmiotem tzw. 

zakładem pośrednim.  

WAŻNE! 

Posiadacz zwierzęcia przy oddaniu SRM winien otrzymać, a następnie przechowywać 

potwierdzenie przekazania odpadów do utylizacji celem okazania właściwym 

władzom. 

VIII. SANKCJE 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej przypomina, iż zgodnie z art. 26 

ust. 1 pkt 2) ustawy z 16.12.2004 r. ku o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2004 nr 0 

poz. 1577 z późn. zm.) kto prowadząc produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego, powoduje 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, nie zapewniając spełniania: przez produkty pochodzenia 

zwierzęcego wprowadzane na rynek wymagań określonych dla tych produktów lub wymagań 

weterynaryjnych określonych w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie, – podlega 

karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej trzydziestokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Aktem wykonawczym do ww. zapisu jest Rozporządzenia MR i RW z dnia 26.05.2010 r. w 

sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. z 2010 r. nr 93, poz. 600) w którym w §1 pkt. 33 oraz §1 pkt. 34 wskazano, iż 

za wprowadzanie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny powiatowy 

lekarz weterynarii, nakłada karę pieniężną w wysokości od 1000 do 5000 zł. Natomiast za 

niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, rozporządzenie 

przewiduje zgodnie z §1 pkt. 34 karę w wysokości od 100 do 2000 zł. 

Ponadto jeżeli przy prowadzeniu działalności w zakresie uboju zwierząt na użytek własny 

nie spełniono wymagań weterynaryjnych powodując przy tym zagrożenie epizootyczne lub 

epidemiczne (np. wprowadzono do obrotu niebadane mięso lub występuje podejrzenie takiego 

procederu) obowiązkiem organów państwowych jest niezwłoczne skierowanie stosownych 

wniosków do organów ścigania. 

 

W załączeniu: 

- Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub 

kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, 

- Sposób pobierania próbek do badań mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek 

do urzędowego lekarza weterynarii, 

- Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia świń lub nutrii oraz badaniu w celu produkcji mięsa 

przeznaczonego na użytek własny, 

 

Wzory gotowych formularzy powiadomień dostępne są w Powiatowym Inspektoracie 

Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej oraz umieszczone są na stronie internetowej PIW w 

zakładce „Dla hodowców” http://www.ostrowmaz.piwet.net/dla_hodowcow.php . 

http://www.ostrowmaz.piwet.net/dla_hodowcow.php
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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) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

 

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 (WE) nr 
1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. 
Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 
92, z późn. zm.). 

III. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego 

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa 

pozyskanego
3
) 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. 

2)  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.  
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SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI 

ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA 

WETERYNARII 

I. Sposób pobierania próbek mięsa 

1. U świń domowych: 

1) pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w 

przejściu do części ścięgnistej; 

2) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g. 

2. U dzików: 

1) pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z: 

a) mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej, 

b) mięśni żuchwowych, 

c) mięśni przedramienia, 

d) mięśni międzyżebrowych, 

e) mięśni języka; 

2) jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt 1, wówczas pobiera się cztery 

próbki mięsa z mięśni, które są dostępne; 

3) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g. 

3. U nutrii: 

1) pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w 

przejściu do części ścięgnistej albo pobiera się jedną próbkę mięsa wielkości dwóch orzechów laskowych z 

mięśnia jednego filaru przepony — w przypadku gdy drugi filar przepony jest niedostępny, albo 

2) pobiera się dwie próbki mięsa każda wielkości orzecha laskowego z części żebrowej lub mostkowej 

przepony — w przypadku braku mięśni obu filarów przepony, albo 

3) pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z: 

a) mięśni języka, 

b) mięśni żuchwowych lub międzyżebrowych — w przypadku braku mięśni przepony. 

II. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii. 

1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii: 

1) niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, 

z którego tuszy próbki zostały pobrane; 

2) niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania 

odstrzału. 

2. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu 

mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone. 

3. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o: 

1) wieku zwierzęcia; 

2) miejscu pochodzenia zwierzęcia; 

3) części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania. 

 

 

 

 



 

9 

...…………………   ……………………. 
Miejscowość,                  data 

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń lub nutrii oraz badaniu 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: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce uboju: …………………………………………………………………………………. 

Termin uboju: ………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie: 

………………………………………………………………………………………………………… 

II. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego 

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa 

pozyskanego
2)

 ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny. 

Zgłoszenie mięsa do badania poubojowego przez urzędowego lekarza weterynarii sposób właściwy dla 

danego gatunku zwierząt, określony w sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 z 

dnia 29.04.2004r ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w 

odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

Badanie mięsa przeprowadzane jest na koszt osoby zgłaszającej mięso do badania. 

UWAGA ! Mięso świń i nutrii podlega obowiązkowemu badaniu w kierunku włośni. 

……………………………………………………………… 

podpis zgłaszającego 

1)
 Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane.  

2)
 Niepotrzebne skreślić. 


