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Informacja dla producentów rolnych 
o zasadach pozyskania mięsa na użytek własny 

 
Zgodnie z  § 4. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  z dnia 21 października 
2010 r.  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 
własny (Dz. U. Nr 207,poz. 1370)  na co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, 
z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, posiadacz zwierząt informuje 
powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju. 

Informacja 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, jeżeli z przepisów o 
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia, 
-  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 
-  może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego 
 
W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, ww. informacja, przekazywana 
jest w formie pisemnego powiadomienia, zawierającego dodatkowo oświadczenie o 
zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka. 
 
Zakup jednej świni z przeznaczeniem na ubój domowy jest możliwy tylko przez posiadacza 
zarejestrowanej siedziby stada.  
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy informuje, że brak ww. zgłoszenia skutkować będzie 
wdrożeniem postępowania administracyjnego zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz.U. z 2006  Nr 17 poz. 127 z późn. zm.) 
stosownie do § 1 pkt 34 rozporządzenia w sprawie  wysokości kar pieniężnych za naruszenia 
przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U.  Nr 93, poz. 600): 
 
„§ 1. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, zwanej dalej „ustawą”, wynosi:” 
 
„34) od 100 zł do 2 000 zł — za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na 
użytek własny;” 
 



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy  

3 Maja 20,  56-400 Oleśnica  
tel.: (071) 314 26 11, fax : (071) 314 26 11 

e-mail:  o lesnica@wroc.wiw.gov.pl ,  www.piw-olesnica.pl  

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy przypomina, iż mięso świń, 
nutrii poddanych ubojowi oraz dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa poddaje 
się badaniu na obecność włośni. 
Urzędowy Lekarz Weterynarii wykonujący badanie zobowiązany jest do wystawienia 
dowodu opłaty weterynaryjnej (rachunek) oraz zaświadczenia o przeprowadzonym 
badaniu na włośnie. 
Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu okazujemy w ARiMR przy 
wyrejestrowaniu ubitego zwierzęcia. Powyższą dokumentację przechowujemy przez 
okres 3 lat. 
  

 Informacja dla producentów rolnych 
o podstawowych zasadach przemieszczania świń 

 
1. Zwierzęta przeznaczone do wywozu z gospodarstwa muszą być czytelnie oznakowane 

numerem siedziby stada, z którego pochodzą (tatuaż, kolczyk); 
2. Przemieszczenie do innych siedzib stad może nastąpić tylko po zaopatrzeniu zwierząt w 

weterynaryjne świadectwo zdrowia; 
3. Wywóz świń na targ lub do skupu może nastąpić tylko z ważnym świadectwem 

weterynaryjnym. Na targu lub spędzie urzędowy lekarz weterynarii wystawi odpowiednie 
świadectwo weterynaryjne na zwierzęta tam zakupione; 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz obrotu świniami nieoznakowanymi, bez wymaganego 
świadectwa weterynaryjnego. 

 
Nie przestrzeganie powyższych zasad będzie skutkować: 
 

• Zablokowaniem siedziby stada i uniemożliwieniem sprzedaży świń 
• Poniesieniem przez hodowcę kosztów badania zwierząt 
• Odmową wypłaty odszkodowania w sytuacji likwidacji stada 
• Skierowaniem sprawy do organów ścigania i nałożeniem stosownych grzywien. 

 
Informacja dla producentów rolnych 

o zasadach utylizacji zwłok padłych zwierząt 
 

1. Wszystkie koszty związane ze zbiórką i utylizacją padliny ponosi Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. 

2. Posiadacz padłego zwierzęcia zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zdarzenia do 
zakładu utylizacyjnego (np. Farmutil HS zbiornica Prusice 071 312 62 38) celem odbioru 
padliny 

3. Padnięcie przeżuwacza (bydło, owce, kozy) zgłaszamy do Powiatowego Lekarza Weterynarii  
4. W terminie 7 dni od zdarzenia należy wyrejestrować padłe zwierzę w ARiMR 
5. Dowód przekazania padliny do zakładu utylizacyjnego przechowujemy przez okres 3 lat. 

 
 
Nie przestrzeganie powyższych zasad będzie skutkować: 
 

• Nałożeniem grzywny w wysokości 3000-11000 PLN 
• Obniżeniem opłaty obszarowej o 20 % 
• Skierowaniem sprawy do organów ścigania 


