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Informacja w sprawie prowadzenia uboju w celu produkcji 

mięsa przeznaczonego na użytek własny 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach, mając na uwadze postanowienia 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r.                

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na 
użytek własny (Dz. U. nr 207, poz. 1370) informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 tego 
rozporządzenia posiadacz zwierząt, który ma zamiar przeprowadzić ubój 
zwierząt na terenie gospodarstwa (cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, 
owiec, kóz), w którym były one utrzymywane, w celu produkcji mięsa 
przeznaczonego na użytek własny, ma obowiązek co najmniej na 24 godziny 
przed dokonaniem uboju zwierząt poinformować o takim zamiarze 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rykach. 

Informacja w/w powinna zawierać:  
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt 
poddawanych ubojowi,  
- gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi, 
- numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, 
- miejsce i termin uboju, 
- imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju, 
- inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym,                             
w szczególności numer telefonu informującego. 
W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz 

informacja taka przekazywana jest w formie pisemnego powiadomienia, 
zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt 
materiału szczególnego ryzyka, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do w/w 
rozporządzenia. 

Przypominam, że mięso świń, dzików i nutrii poddaje się obowiązkowemu 
urzędowemu badaniu na obecność włośni. 

Informuję, że w przypadku stwierdzenia, że przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na 
użytek własny nie jest przestrzegany przez posiadaczy zwierząt tzn. w przypadku 
braku zgłoszenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rykach zamiaru uboju 
zwierząt na terenie gospodarstwa, zostanie wdrożone postępowanie zgodne z art. 26 
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. z 2006r. nr 17, poz. 127 z późn. zm.), stosując się do § 1 pkt 34 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010r. w sprawie 
wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz. U. nr 93, poz. 600), tj. nałożona zostanie kara pieniężna                               
w wysokości określonej w w/w rozporządzeniu od 100 zł do 2000 zł za 
niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek 
własny. 

   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rykach 
  lek. wet. Ryszard Wernicki   

Ryki, dnia 28 lipca 2011r. 
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