
ROLNIKU!! !

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zywcu

informuje, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 9 lipca
2007 r. w sprawie wymagan weterynaryjnych przy produkcji miesa przeznaczonego na uzytek
wlasny (Dz. U. Nr 132,poz. 919) mozna dokonywac w gospodarstwie uboiu cielat do 6
miesiaca zycia. owiec. kóz. swin. nutrii.

Jesli jestes posiadaczem w/w zwierzat, i chcesz ubic je na wlasny uzytek, powinienes zglosic
sie do terenowego lekarza weterynarii badz Powiatowego Lekarza,Weterynarii, co naimniei
24 godziny przed dokonaniem uboiu.

Jesli masz ciele do 6 miesiaca zycia, owce, koze pamietaj, ze zglaszajac sie do terenowego
lekarza weterynarii badz Powiatowego Lekarza Weterynarii podpisujesz Oswiadczenie o
zagospodarowaniu materialu szczególnego ryzyka na wlasny koszt.

Co to iest material szczególnego ryzyka? To sa odpady niebezpieczne. które podlegaia

zniszczeniu: (popatrz na rysunek)

U cielat do 6 m-ca zycia - migdalki, jelita (od dwunastnicy do odbytnicy), krezka.

U owiec i kóz do 12 m-ca zycia - jelito biodrowe i sledziona.

U owiec i kóz powyzej 12 m-ca zycia- czaszka z mózgiem i gaikami ocznymi,jelito
biodrowe i sledziona, rdzen kregowy.

Sa wyspecjalizowane firmy zajmujace sie odbiorem tych odpadów tj. SARIA, Farmutil,
na terenie powiatu zywieckiego Spólka z o.o."BESKID"

.:. Jeslimaszswinie. nutrie badz odstrzelonego dzika zglossie do lekarza

weterynarii, by zbadal miesona wlosnie,badanie to nie jest drogie, a wlosnicato

ciezka choroba, która mozeskonczycsie tragicznie.

.:. Pamietaj równiez o przeprowadzeniu badania pouboiowego miesa. niezaleznie od

gatunku ubitego zwierzecia.

.:. Zastanów sie czy warto ryzykowac swoim zdrowiem i swoich

najblizszych? Nie I!!

Dlatego dla swojego dobra i dobra innych zglos sie do urzedowego lekarza

weterynarii.



Strona l z l

WZÓR

Powladom1enie o zamiarze dokonanm uboju ~ na tenm1e gcKpGd8rstwa
w ceru produkcji mitU

I.lnfonnacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

Imie i nazwisko. miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzecia: ;'"...................................

...,.., ,." ..."'..'!,..~ 4 "... Il ". .." '..,... , ,.,'t.." ., , ".,.".. f'''''''''''*.I'.''.''''

Gatunek zwierzat poddawanych ubojowi: . ... ..............................

Uczba~ierzat po-d.dawanychubojowi: , " 'l.

Numeridentvfikacy;nyzw-fe~ia 1):, , l : " ,..............

Miejsce uboju: ... .................

Termin uboju: ,......................................................................................

II.04wiadcz:enfe o zagospodarowaniu materialu szczeg6lnego ryzyg2l

Oswiadczam. ze pokryJ\' tO$tty ~agospodarowanla materialu 8ZClegóJnego ryzyka dokonanego zgodnie
l rOxPOnadzeniem Parlamentu Europejskiego 1Rady(wet nr 999/2001I dnia 22 maja 2001r. ustanawiaja-
cym asady dotyczace ~apobieganla, kontroli Izwarczaniilniektórych przenosnych gabclastych encefalopa-
tii tDz. U~. UE l 141 z 31.05.2001. str. 1, 2:pó~n. %m.;Oz.Urz. ue Polskie wydanie specjalne. rozdz. 3. t. 32.
str. 289, l pótn. zm,) I rozporzadzeniem (WE)nr 117412002Parlamentu Europejskiego I R8dVz dnia 3 paf.
dziamika 2002 r. ustanawiajacym przepisy aanitarne dotyczace produktów ubocznych pochodzenia zwte~~
cego nieprzelnaczonych do spozycia przez ludzi (Oz.Urz.WEL 273 z 10.10.2002, str. 1, z póznozm.; Dl. Un.
UE Polskie wydanie specJalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z p6!n. zm.).

III.Informacja o zgloszeniu miesa do badania poubojowego

Zglaszam/nie zglaszam3Jdo badania poubojowego mieso pozyskane ze zwierzat poddanych ubojowi na te--
renie gospodarstwa.

... ,'...1.4*' .l.'l. ....-..............
data I~. r.ola.t.j~

tJ Dotyczv cielacdo szóstego mlesla~8 m:le.owjec I kÓz.jeieli f pl'lepjsów o sy$temle idenlyfikacji I reje$tracJI zwierze!
wynika obowiazek oznakowania zwierzecia.

2,OotVCzVuboju ciel~t do Slóstego miesiaca tycla. owiec I kóz.W przypadku innych gatunków Mierzal naktty skreslic.
~INlepo1nobne slcreslic.
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Dane t.!:!eadresowefirm zai.!!!.!!jacvchsie odbiorem i utv~padów.

1. "BESKID" Sp. z 0.0. ul. Kabaty 2, 34-300 Zywiec
tel. (33) 860-22-71, 860-22-72, fax. 860-22-70

2. Saria Malopolska Spólka z 0.0. w Krakowie/oddzial Wielkanoc, 32-075 Golcza
tel. (12) 387-30-60, 387-30-65, fax. 387-30-61

3. Zaklad Rolniczo-Przemyslowy "FARMUTIL HS" S.A. w Stpilowie, ul. Przemyslowa
4,64-810 Kaczory
filia Oswiecim, ul. Nadwislanska 44, 32-600 Oswiecim
tel. (33) 475-52-99


