Szanowni Rolnicy.

Mając na względzie bezpieezeństwo sanitarne kraju otaz bezwzględną
konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa
przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lelratzy Weterynarii
zarniaru dokonania uboju zutietząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji
mięsa na uż5ńek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony dq niniejszej
ulotki.
Prz54pominam ponadto,

że powstaJące Ptzy uboju cieĘt do 6 miesĘca

życia, owiec i k6z uboczne produkty pochodzeaLa zwketzęcpgo kategorii l
(sRMl powinny byó ptzekazane do zbionricy lub zakładu utylizacyJnego
kategorii 1. Do ubocznych produtów kategorll 1 zaliczanr3

w odniesieniu do bvdła do 6 miesiąca ź;vcla:

wieku.
w odniesieniu do owiec i kóz:
12
_

m,

śledziona i jelito kręte zwierząt w każdrrm urieku.

Ponadto informuję, że Przy składaniu powiadomienia o zarriatze

dokonania uboju na terenie gospodarstwa cieląt, owiec i kóz będą ur5rdawane
bezpłatnie oznakowane czarne foliowe worki do przechow5rwania sRM.
w ptzypadku uboju trzody chlewnej na|eży pamiętać, że riie oczyszczo,.y
przew6d' pokarmovr5z powinien zostać ptzekazany do zakładu utytizacyjnego. W
przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego treśćjefit może sfuźyćjako
naslóz, natomiast vr5zczyszczolle jetita stają się środkiemspoź5rwczJrm i mogą
być w3zkorzystane do produkcji żyrności.Prawidłowośó zagospodarowania
ubocznych produktów pochodzenia zwietzęcego powstających w trakcie uboju
zulierząt na wlasne potrzeby w gospodarstwie będzie kontrotowana ptzez
Ins pe kcję sle te r5rn aryjną.

Głóv.ny l*katz Weterynarii

Marek pirsztuk

Powiadomienie o zarniarze PrzeProwadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia,
owiec lub kóz w celu produkcji mięsa Przezleczonego na użytek wlasny
I. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkanja oraz adres posiadacza młierzęcia:
Imię i nazwisko, miejsce zarnieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:t)
Gatu

nek zvłierząt podd awanych

Liczba młierząt poddawanych

u boj owi
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ubojowi:
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Miejsce uboju:

Termin uboju:
Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do pzeprowadzenia uboju:
Inne dane, w tym numer telefonu, przrkazującego powiadomienie:
ii.'
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oświadczam, że pokryję koszĘ zagospodarowania mateńału szłzeg1lnego ryzyka
dokonanego zgodnie z tozpovĄdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (w-E) ni99sizóot
z drria 22 maja 2oo| r. ustanawiąjącym zasady dot5lczące zapobiegania, koniroli i
zvła]czania nielrtórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z
31.05.2001, str. 1, z późn. zn; Dz. Urz. IJE Polskie wydanie specjalne, rozAz.3, t. 32, str.
289, z późn. zm.) i rozporządzł,niem (WE) nr 1774 /2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 3 płźd'ziernika2oo2 r. ustanawiąjąCym pr"śpisy sanitarne dotyczące produkt-ow

ubocznych pochodzenia nvierzącego nieprznznaczonych do spożycia prz*z \udzi (Dz. |Jrz. WE

L 273 z 1o.1o.2oo2, str. l, z póżn. zrt; Dz.I]rz. |JE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,

37, str. 92, z póżn. zm.).

t.

III. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania pouboJowego

Zgłaszatn do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszarrl do badania
poubojowego mięsa pozyskanego3) ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na
użytek własny.

(data i podpis)

l)Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym nź gospodarstwo, w lctórym zwierzęta były utrą1mywane.
2)DoĘczy cieĘt do szóstego miesiąca życia, owiec.i kóz, jeżeli z przepisów o systemie idenqńkacji i
'qe"t'"cii
zlłierząt vłanika obowiązek oznakowania zułierzęcia.
3)Niepotrzebne skreślić'

