
ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY PRODUKCJI MIĘSA NA WŁASNY UŻYTEK

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy  przedstawia zasady, które powinny być
bezwzględnie przestrzegane przy produkcji mięsa na użytek własny oraz wzór powiadomienia o
zamiarze dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa. Wzór
powiadomienia znajduje się w dziale Druki do pobrania   

I. Obecnie przepisy prawa dopuszczają ubój na terenie gospodarstwa: cieląt do szóstego miesiąca,
świń, owiec, kóz, drobiu.

II.  Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny poddaje się
zwierzęta: zdrowe, które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom 
(w tym nakazom i zakazom wydanym na podstawie przepisów o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierzą), po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu
leczniczego, jeśli przed ubojem zwierzęta były leczone tymi produktami.

III.   Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w
przepisach: o ochronie zwierząt, o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

IV.  Posiadacz cielęcia, owcy lub kozy na 24 godziny przed planowanym ubojem na terenie
gospodarstwa, przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nidzicy pisemną informację, która
zawiera: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres gospodarstwa, gatunek i liczbę zwierząt
poddawanych ubojowi, numer identyfikacyjny zwierzęcia, jeśli z przepisów o systemie identyfikacji i
rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia, miejsce i termin uboju, oświadczenie
o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka, informację o zgłoszeniu mięsa
do badania poubojowego.

V.  Posiadacz świń na 24 godziny przed planowanym ubojem na terenie gospodarstwa, przekazuje
pisemną informację urzędowemu lekarzowi weterynarii, która zawiera: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania oraz adres gospodarstwa, gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi, numer
identyfikacyjny zwierzęcia, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika
obowiązek oznakowania zwierzęcia, miejsce i termin uboju, o zgłoszeniu tuszy przeznaczonej na
użytek własny do badania poubojowego jeżeli posiadacz zwierzęcia wystąpił o przeprowadzenie tego
badania.

VI.  Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięso dzików
odstrzelonych na użytek własny poddaje się badaniu na włośnie, które przeprowadza urzędowy
lekarz weterynarii.


