
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej 

 

Obowiązki rolnika związane z ubojem trzody chlewnej na użytek 

własny, z uwzględnieniem położenia powiatu rawskiego w strefie 

ochronnej oraz ograniczenia względem choroby ASF 
 

Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem 

uboju zwierząt w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny, posiadacz 

zwierzęcia zobowiązany jest poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze 

względu na miejsce planowanego uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. 

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 świń do badania przedubojowego oraz mięsa do badania poubojowego, 

h) oświadczenie, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed 

ubojem. 
 

Zgodnie z § 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. 

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, 

w przypadku wprowadzenia ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dopuszcza się ubój świni 

w gospodarstwie objętym ograniczeniem, jeżeli ograniczenie to zostało wprowadzone w związku 

z wystąpieniem ASF na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa trzeciego, graniczących z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co 

najmniej przez 30 dni przed ubojem, a ponadto gdy: 
 

1) zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przez urzędowego lekarza weterynarii; 

2) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez 

urzędowego lekarza weterynarii; 

3) zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego na obecność wirusa ASF jeżeli istnieje 

podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w 

sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania uśmiercanie i działania związane z 

uśmiercaniem przeprowadzane są wyłącznie przez osoby posiadające odpowiedni 

poziom kwalifikacji, aby wykonywać te czynności, nie powodując u zwierząt 

jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia. Odpowiedni poziom 

kwalifikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009, potwierdza 

zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
 

Zwierzęta są uśmiercane wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu zgodnie z metodami i szczegółowymi 

wymogami związanymi ze stosowaniem tych metod określonymi w załączniku I do ww. 

rozporządzenia. Do chwili śmierci zwierzęta są utrzymywanie w stanie nieprzytomności 

i niewrażliwości na bodźce. 


