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INFoRMAq'A PowIATowEGo LEKARZA WEIERYNARII W żeołrrru
_ UBÓJ NA UżYTEK wŁAsI{Y

Zgodnie z art. 17 ust. la ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia
zulierzęcego (tekst jednolity Dz. U. z 2oL4 t. poz. L577 ze zm.) dopuszcza się ubÓj na
terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, droblu oraz
zwiletząt dzikich utrzym1nranych w warunkach fermowych, a także pozyskiwanla na
własne potrzeby ptzez myśliwego mlęsa zutierząt łownych.

W celu pozyskania mięsa na użytek własny w gospodarstwie można dokonyuaó uboJu
wyłącznie ww. gatunków zwietząt.

Nie można natomiast przeprowadzaĆ w t5rm celu uboju bydła powyżej szóstego miesiąca
Ęcia oraz koni nieza7eżnte od wieku.

Ponadto mięso pozyskane w gospodarstwie możę być wykorzystane tylko na własne
potrzeby i nie może być przedmiotem sprzedaĘ. Ta sama zasada doĘcąr pozyskanego
ptzez myŚliwego na własne potrzeby mięsa ztlu.terząt łownych.

Tak jak miało to miejsce doĘchczas, w celu produkcji mięsa na użytek własny uboju
cieląt do szóstego miesiąca Ęcia, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zułietząt
dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych fielenie, daniele) będzie rnożna
dokonywać w gospodarstwie, w którym były one utrzymywane.

Dodatkowo, zgodnie z możIiułoŚcią jaka zosta}a wprowadzona przepisami ustawy z dnia
18 marca 2olo r. o ztniattie ustawy o produktach pochodzenia zvłierzęcego otaz ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji zuierząt (Dz. U. Nr 8L, poz. 528) oraz nowego
rozporządzenia rolnik, który chce pozyskaĆ mięso na własne potrzeby, może ptzekazaĆ
utrąrmywane w swoim gospodarstwie zwierzęta do uboju w innym gospodarstwie. W tym
przypadku pozyskane mięso musi jednak zostaĆ zułrócone posiadaczowi poddanego
ubojowi zlxłierzęcia.

W nowym tozporządzeniu okreŚlono specjalne wymagania dla tego rodzaju gospodarstw.
W gospodarstwie, w którym ubijane są zulierzęta pochodzące z innych gospodarstw
muszą być spelnlone następuJące warunki:

l zvłierzęta są ubijane niezułłocznie po przybyciu do gospodarstwa;
. ubój zułierząt odbywa się w warunkach zapobiegających zartiecz3rszczeniu mięsa;
. powinno być wznaczone miejsce lub pomieszczenie przezt7aczone do ogłuszania,

wykrwawiania i wytrzewian ia zlxtier ząt;
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. powinno być wztaaczone miejsce lub pomieszczenie przezn'aczorLe do
przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
nieptzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w t5rm materialu szczegÓInego ryzyka,
odpowiednio zabezpieczorae przed dostępem osób postronnych oraz zvłieruąt;

o prowadzona jest ewidencja ubojów, która przechow5nvana jest przez okres trzech
lat od daty dokonania uboju danego młierzęcia.

Ponadto podmiot prowadzący tego rodzaju gospodarstwo przed rozpoczęciem działalnoŚci
musi zarejestrować się u właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weter5marii
zgodnie przepisami art. 20 i 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach
pochodzeniazurierzęcego (tekst jednolity Dz.U. z2oL4 r. poz. 1577 ze zrn.)

Niezależnie od powyższego' w celu pozyskania mięsa na własno potrzeby, rolnik może
ptzekazaó mł7etzę do uboJu w najbliższej tzeźni, która przeprowadza tzuł. ,,uboje
usługowe''.

Przepisy rozpotządzenia Ministra Rolnictwa i
w sprawie w5rmagań weterynaryjnych przy
własny określają w głównej rnietze:

Rozwoju Wsi z dnia2L października 2010 r.
produkcji mięsa ptzeznaczonego na użytek

o w}ma$ania dotyczące zdrowianiterząt, zktóryc]n pozyskuje się mięso,
. wymagania, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa,
o w}ma$ania dotyczące badania poubojowego mięsa, w t5rm mięsa pozyskanego

w wyniku odstrzalu zuńerząt łownych oraz
. sposób znakowania mięsa.

o zAItIIARzE PRZEPRoWADZENIA UBoJU zwIE,paĄT NA UżYTEK wŁAsI{Y w
GosPoDARsTwIE' NALEżY PoINFoRMowAĆ PowIATowEGo LEKARZA
WETERYNARII Z CO NAJMNIE.T 24 @DZINNYM VTYPRZEDZENIEM.

W prrypadku uboju cieląt, owiec ikóz informacja powinna byĆ przekazanla powiatowemu
lekarzowi weter5marii w formie pisemnego powiadomienia, zgodnie z wzorerrl
powiadomienia okreŚlonym w zalączniku nr 1 do rozpotządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 2L października 2010 r. w sprawie w5rmagań weterynar5{nych przy
produkcji mięsa przeznaczonego na uąrtek własny. (tekst jednolity Dz.TJ. z 2oI5 t. poz.
3e2)

Natomiast w przypadku uboju Świn i nłłieruąt dzikich utrąrmywanych w warunkach
fermowych fielenie, daniele) informacja o zariarze przeprowadzenia uboju nie musi być
przekazywana na piśmie. W tym przypadku wystarczy np. zgloszenile telefoniczne.
Niemniej jednak powinno ono zawierać wszystkie elementy, o których mowa w s 4 ust. 2
ww. rozporządzenia, tj:

. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres posiadacza zvłierząt poddawanych
ubojowi,

. imię i nazwisko, miejsce zarnieszkania i adres podmiotu prowadzącego
gospodarstwo,
w którym dokonany ma być ubój - jeżeLi nie jest on przeprowadzany
w gospodarstwie posiadacz a zulietząt,

o gatunek i liczbę al/terząt poddawanych ubojowi oraz numery identyfikacyjne tych
zuietząt, j eśli podlegąj ą one obowi4zkowi oznakowania,
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. miejsce i termin uboju,

. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,

. inne informacje mające na celu ułatwienie kontaktu' z informującym,
w szczegÓlnoŚci numer telefonu informuj ącego.

Ponadto informacja ta może zaułietaĆ zgŁoszenie mięsa do badania poubojowego,
przeprowadzartego na wniosek i na koszt posiadacza tego mięsa lub podmiotu
prowadzącego gospodarstwo, w ktÓrym dokonano uboju.

W przypadku zamiaru przeprowadzenia uboju zvł7etzęcia na terenie gospodarstwa,
w którym było utrzym}^[ane obowiązek powiadamiania o ww. zamilarze spoczy^n'a
na Jego posiadaczu. Natomiast w sytuacji gdy roLrik zadecyduje o oddani:u zvłierzęcia do
uboju w innym gospodarstwie obowiązek powiadomienia spocrrya na podmiocie
prowadzącym to gospodarstwo.

obowiązek powiadamiania o zalniarze przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa
na własne potrzeby nie dotyczy natomiast dokonywanych w gospodarstwie ubojów
drobiu i zaJęczaków.

Mlęso świń i nutrii poddawanych uboJowi na użytek własny otaz mięso
odstrzelonych dztków podlegają dodat'kowo oBowIĄzKowEMu badaniu na
oBtcNoŚĆ wzoŚnr.

Natomiast pełne badanie poubojowe pozyskanego na własne pottzeby mięsa,
przeprowadzane ptzez urzędowego Lekatza weterynarii, tak jak miało to miejsce
dotychczas, nie będzie obligatoryjne i będzie dokonywane wyŁącznie na Ęczenie rolnika
czy myŚliwego.

Nowym rozwiązaniem jest natomiast możliwośó pobrania i dostarczania
urzędowemu lekarzowl weterynarii próbek do obowiązkowego badania na obecnośó
włośni, w przypadku rezygnacJl

ż ptzeptowadzania pełnego badania pouboJowego.

Tego rodzaju próbki mogą być pobierane i dostarczane ptzez:

r posiadacza mięsa - w przypadku dzlkÓw oraz uboju zvłierząt na terenie
gospodarstwa, w którym zvłierzęta te były utrąrmywane albo

o podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym ubijane są zvłierzęta pochodzące
z innych gospodarstw.

sPosÓB PoBIERANIA PRÓBEK Do BADAIIIA MIĘsA NA oBBcNoŚĆ wŁoŚNI oRAz
zAsADY DosTARczANIA PRÓBEK Do URzĘDowEGo LEKARZA WETERYilARII

I. Sposób pobierania próbek mięsa

1. U Świń domowych:
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1) pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu
filarów przepony w przejŚciu do częŚci Ścięgnistej;

2) łączna mołsą pobrangch próbek nte poulnna bgć mnteJsza ntż 50 g

2. U dzików:
1) pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej ptóbce z:
a) mięśni każdego filaru ptzepony w przejściu do częŚci ścięgnistej,
b) mięśni żtrchwowych,
c) mięŚni przedrarnienia,
d) mięŚni międzyżebrowych,
e) mięśni języka;
2) jeżell' nie można pobrać próbek z niektórych mięŚni okreŚlonych w pkt 1, wówczas
pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;
3) łqczna mą:sa pobrangch próbek nte poullnna bgć mnteJsza ntż 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
2) pobiera się jedną próbkę mięsa wielkości dwóch orzechów laskowych z mięŚnia
jednego filaru pr?Epony _w przypadku gdy drugi filar przepony jest niedostępny, albo
3) pobiera się dwie próbki mięsa każda wielkości orzecha laskowego z części żebrowej lub
mostkowej przepony_ w prz54padku braku mięśni obu filarów przepony, albo
4) pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkoŚci otzec}:ra laskowego, z:
a) mięŚni jęryka,
b) mięŚni żuchwowych lub międzyżebrowych - w przypadku braku mięŚni przepony.
l|. Zasady dostarczanla próbek do urzędowego lekarza weterynarii
1. Próbki powinny być dostarczoTle do urzędowego |ekarza weter5marii:
1) niemńocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godńny od terminu uboju
zvłieruęcia,
zktórego tuszy próbki zostały pobrane;
2| niezuńocznie po dokonaniu odstrzału, nie póżniej niż 48 godzin od dokonania
odstrzału.

2. Próbki powinny byÓ przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających
rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

3. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarzaweter5marii o:
1) wieku zuńerzęcia;
2) miejscu pochodzenia młierzęcia;
3) częŚci nvietzęcia, zktÓrej zostaĘ pobrane próbki do badania

w PRZYPADKu DosTARczENIA PRÓBEK Do PowIATowBGo INSPEKToRATU
WETERYNARII (BADANIE MEłoDĄ urYTRAwIANIAl ŁĄczNA MASA
DosTARczoNYcH PRÓBEK NIE :ofloŻE BYi MNIE'SZA NIż 1ooc.

JeŚli natomiast rolnik lub myśliwy zadecyduje o zgłoszeniu mięsa pozyskiwanego na
własne potrzeby do pełnego badania poubojowego, próbki do badania na obecnoŚć włoŚni
są pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii. Poniżej podaje się nazwiska
urzędowych lekarzy weter5marii którzy zostali ,ilq1zr1aczelai do przeprowadzania badania
poubojowego mięsa orazbadartia mięsa na obecnoŚć włośni :

1. Pani lek. wet. Natalia Kolanko, tel. 691 877 951 - obszar: gmina i miasto lłowa,
gmina Wymlarki i miasto Gozdnlca.
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2. Pan lek. wet. Roman Chudy, tel. 605 062 795 - obszar: gmina Niegosławice.

Ponadto informuje się, o mozliwości przeprowadzenia badania metodą wytrawiania na
obecnoŚÓ włoŚni, próbek mięsa Świń, nutrii i dzików, pobranych i dostarczonych przez
posiadacza tego mięsa, do Powiatowego Inspektoratu Weter5marii w Żaganiu , Ul.
Szprotawska 30 B, 6s-100 Żagań, tel. 68 367 10 99 otaz w ZakŁadzie Higieny
Weterynaryjnej Pracownia Badań Serologiczrrych w Zielonej Gótze,65-823 Zielona GÓra
ul. Browartra 6, tel. 68 453 73 6L.l

Zgodnie z przepisami rozporządzetlia, tusza uzlaarla ptzez urzędowe go lekarza weterynarii
za zdatną do spożycia nie będzie podlegała znakowaniu znakiern weterynaryjnym.
Posiadacz mięsa otrryma natomiast zaświadczenie. W przypadku tusz, które podlegaĘ
badaniu tylko na obecność włoŚni urzędowy lekałz weterynarii wystawia zaświadczenie o
przeprowadzeniu badania próbek mięsa. Natomiast w prąrpadku tusz, które podlegaĘ
pełnemu badanu poubojowemu urzędowy lekarz weter5rnarii wystawia zaŚwiadczenie o
przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa'

W zułiwl<u z Ęm, że badanie na obecnoŚć włośni, jak dotychczas będzie można
przeprowadzać metodą badania trichinoskopowego' w wystawionym ptzez urzędowego
Iekarza weterynarii zaŚwiadczeniu o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa lub w
zaświadczeniu o przeprowadzeniu badania próbek mięsa będzie się znajdować informacja
o ograniczeniach w sposobie wykorzystania takiego mięsa. Mlęso zbadane na obecnośó
włośnl metodą badania trichinoskopowego powinno być bowiem przed spożyciem
poddane obróbce cieplneJ zapewniająceJ podgrzanle mięsa do temperatury
wewnętrzneJ wynosząceJ co naJmnieJ 71'C .Nie powinno być też wykorrystywane do
przygotowania potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej.

Znakowaniu będzie podlegać jedynie tusza uztaał7'a za niezdatną do spożycia przez ludzi.
W tym prąrpadku urzędowy lekatz weterynarii zobowiagany jest jednak wydać decyĄę
administracyjną o uznaniu mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, w której okreŚli
sposÓb postępowania z takirn mięsem.

P(}WIAT(}WY tEI( TTfiYTllABII
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