
W przypadku uboju gospodarczego w celu produkcji mięsa na uŜytek własny cieląt do 6 
m-ca Ŝycia, owiec, kóz i świń  naleŜy zgłaszać  do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
zamiar dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa .  
W przypadku świń powiadomienia moŜna dokonać telefonicznie. 
W przypadku cieląt do 6 m-ca Ŝycia oraz owiec i kóz – naleŜy złoŜyć w siedzibie 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii druk powiadomienia o zamiarze 
przeprowadzenia uboju.Wydawane przy tym będą worki foliowe do przechowywania 
SRM(materiał szczególnego ryzyka).  
Uboju moŜe dokonywać osoba posiadająca kwalifikacje do uboju. 
 
Ubojowcy: 
Andrzej Kuprewicz Bargłów Dworny 91 16-320 Bargłów Kościelny  kom. 602822976 
Tomasz Młodzianowski Netta  Folwark 37, 16-320 Bargłów Kościelny  604 280 276 
Tomasz Kozłowski 663 472 932 
Tytła Michał Skieblewo  
  

 
Materiałem SRM w przypadku cieląt (do 6 miesiąca Ŝycia) są:  

 
Materiałem SRM  w przypadku owiec i kóz są:  
-czaszka zawierająca mózg i oczy, 
-migdałki  
-rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyŜej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz 
wyrŜnięty z dziąsła 
-śledziona i jelito kręte zwierząt w kaŜdym wieku. 
Owce i kozy powyŜej 18 m-cy podlegają badaniu na TSE. Koszt pobrania, transportu 
i badania tych prób finansowany jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
 
Materiał SRM naleŜy przekazać do podmiotu uprawnionego zbierania i 
zagospodarowania materiału kategorii I : 
 
- Energoutil Ełk  Nowa Wieś Ełcka 1A tel (87)620 38 58 kom. 783 888 809 
 
- Struga S.A. Zakład pośredni Olecko ul. Przemysłowa 10  tel.(87)520 20 51  
kom.604 519 995 
 
- Zbiornica Skórzec ul. Armii Krajowej 45, 08-114 Skórzec  (25) 644 62 74  
kom.697 727 397 
 



 
Swinie podlegają obowiązkowemu badaniu w kierunku wykrywania włośni.  
Próbki  do badania naleŜy dostarczyć z obu filarów przeponowych w przejściu do części 
ścięgnistej. 
W związku z zagroŜeniem wystąpienia ASF na terenie powiatu augustowskiego 
obowiązują dodatkowe nakazy przy uboju świń w gospodarstwie na uŜytek własny. 
Posiadacz świń po zgłoszeniu zamiaru uboju do PLW w Augustowie, zobowiązany jest 
poddać świnie badaniu przedubojowemu , a uzyskane mięso badaniu poubojowemu 
przez urzędowego lekarza weterynarii. W ramach badaniu poubojowego urzędowy 
lekarz weterynarii wykona równieŜ badania w kierunku wykrywania włośni. 
 
Ubojowcy: 
Andrzej Kuprewicz Bargłów Dworny 91 16-320 Bargłów Kościelny  kom. 602822976 
Tomasz Młodzianowski Netta  Folwark 37, 16-320 Bargłów Kościelny  604 280 276 
Tomasz Kozłowski 663 472 932 
Tytła Michał Skieblewo  
 
 
 
Wykaz lekarzy weterynarii przeprowadzających obowiązkowe na terenie powiatu 
augustowskiego w związku z zagroŜeniem ASF  badanie przed i poubojowe (w tym 
badanie na włośnie- metoda kompresorowa* ) 
 
Mirowosław Maksimowski śarnowo Drugie 2a Tel(87)643-08-28  kom. 501668003 
 
Stanisław Karczewski Sztabin ul.Polna 5A Tel. (87)641 21 94; kom 606761207 
 

 
Tomasz Furmański Lipsk ul.400-lecia 13  Tel.(87)642-22-35   kom. 604650995 
 
 
Próbki mięsa na włośnie moŜna równieŜ zbadać metodą wytrawiania **  w TPWW-A 
w Augustowie ul.Wierzbna 1, 16-300 Augustów lek.wet. Michał Kur . 
 
 
 
 
 
* w przypadku metody kompresorowej mięso nie powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub w 
kuchence mikrofalowej a przed spoŜyciem powinno zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej podgrzanie mięsa do 
temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 °C; 
 
**w przypadku metody wytrawiania nie ma ograniczeń w sposobie wykorzystania mięsa 


