
 

 

Szanowny Rolniku 

PAMIĘTAJ  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o konieczności prawidłowego 

zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstającego  w 

gospodarstwach rolnych w trakcie uboju przeżuwaczy na użytek własny. 

PLW informuje, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek 

przekazania materiałów SRM powstałych w czasie uboju na użytek własny owiec, kóz do 

uprawnionych zakładów utylizacyjnych. 

Najbliższy zakład utylizacyjny dla powiatu gostyńskiego: 

ZPH Rakowscy Sp.j. 

ul. Poniecka 7,63-840 Krobia 

(65)5711729 

Przekazanemu SRM do zakładu utylizacyjnego, ma towarzyszyć Dokument Handlowy materiał kat. 

1 . W/w dokument jest wystawiany w 2 egzemplarzach- jeden powinien pozostać w gospodarstwie 

oddającego SRM do okazania w czasie kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. 

Materiał szczególnego ryzyka to: 

1. U owiec i kóz do 12 miesięcy życia: jelito biodrowe, śledziona, inne uboczne produkty pochodzenia 

zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM, 

2. U owiec i kóz powyżej 12 miesiąca życia: czaszka łącznie z mózgiem i oczami, migdałki, jelito 

biodrowe, śledziona, rdzeń kręgowy, inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające 

przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM. 

 

 

Ponadto informuje, że przy składaniu powiadomienia o zamiarze dokonania uboju na terenie 

gospodarstwa owiec i kóz będą wydawane bezpłatne oznakowane czarne worki do przechowywania 

SRM. 



                  

Szanowny Rolniku 

PAMIĘTAJ  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gostyniu przypomina o obowiązkach nałożonych na producentów 
rolnych odnośnie tzw. UBOJÓW GOSPODARCZYCH  tj. produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 

własnego gospodarstwa domowego (Rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  (Dz. U. 2011r.Nr 

207poz.1370). 

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na własny użytek (tzw. „ubój gospodarczy”) 
poddaje się zwierzęta zdrowe, nie pochodzące z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom, 
nakazom lub zakazom, mającym zastosowanie do danych zwierząt, po upływie okresu karencji określonego 
dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem 
ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami. 

Posiadacz zwierzęcia lub podmiot prowadzący gospodarstwo inne niż gospodarstwo, w którym zwierzęta 
były utrzymywane, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa takiego uboju 
przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze dokonania takiego uboju  

Nr telefonu 65 5721685 

Informacja ta powinna zawierać 

a)     Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi;                                                                                                                                             
b)     Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym 
dokonywany jest ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu produkcji mięsa;                                                                                                                       
c)     Gatunek i liczba zwierząt poddawanych ubojowi;                                                                                     
d)     Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi;                                                                                  
e)     Miejsce i termin uboju;                                                                                                                                                      
 f)      Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju;                                                                            
g)     Inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym,  w szczególności numer telefonu 
informującego.                                                                                                                 
 h)     Informacja może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego 

Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięso dzików odstrzelonych, w 

celu produkcji mięsa poddaje się badaniu na obecność włośni na koszt posiadacza tego mięsa, lub 

podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonano uboju, przeprowadzane przez 

urzędowego lekarza weterynarii. 

Mięso świń, nutrii i dzików nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem 

zaświadczenia. 
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