HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ

!!!

W związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami dotyczącymi
znakowania świń przypominam, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia
02 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt ( t. jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 546, z 2018 r. poz. 1642),

Posiadacz świni:
1) jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym
z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła, przez założenie na
małżowinę uszną kolczyka z tym numerem, albo wytatuowanie tego
numeru przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie później
jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia.
2) zgłasza kierownikowi biura ARiMR fakt oznakowania świni w terminie
7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.
3) W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej
niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej
niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany bezzwłocznie, jednak nie
później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada,
dodatkowo oznakować tę świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym
z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, przez:



założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem
albo
wytatuowanie tego numeru
UWAGA - tatuaż ma być trwały i czytelny !!!

4. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi
zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru
podlegającego ograniczeniom zgodnie z przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t. j. DZ.U. z 2018
r. poz. 1967), posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze
zgłasza Kierownikowi Biura ARiMR w Opolu Lubelskim fakt oznakowania świń
w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych
zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia
prawidłowe oznakowanie !!!

gospodarskiego

odpowiada

za

jego

Kto utrzymuje lub kupuje zwierzęta nieoznakowane - podlega karze
grzywny !!! /art. 33 ustawy/.
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Opolu Lubelskim

