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Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim  

w sprawie obowiązujących od  18 października 2016 r. zasad 

identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. 
 

ZGŁOSZENIA: 

 Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego ARiMR  

w terminie 7 dni - zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, ubój zwierzęcia gospodarskiego 
– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia  
lub przeznaczenia zwierzęcia.  

 Czas na te zgłoszenia zostaje skrócony dla posiadaczy świń do 24 godzin  

w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi 
zwalczania. 

 Zgłoszeń, o których mowa powyżej dokonuje się w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez 

Agencję albo elektronicznej. 
 

 

I) IDENTYFIKACJA ŚWIŃ 

 Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej 

siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.  

 Posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie 
na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby 
stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę 
siedziby stada 

 Zgłosić ten fakt kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od oznakowania, określając 

liczbę oznakowanych zwierząt. 

 W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia  

i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo 
oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, 
w której świnia przebywa powyżej 30 dni  

 Zgłosić ten fakt kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od oznakowania, określając 

liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt. 
 
 

II) IDENTYFIKACJA BYDŁA, OWIEC I KÓZ 

 Posiadacz bydła jest zobowiązany do oznakowania zwierzęcia w terminie 7 dni od urodzenia, zgłoszenia 
tego faktu kierownikowi biura Agencji i zaopatrzenia zwierzęcia w paszport bydła.  

 Posiadacz owcy lub kozy jest zobowiązany do oznakowania zwierzęcia w terminie 180 dni  
od urodzenia oraz zgłoszenia tego faktu kierownikowi biura powiatowego ARiMR.  

 
 

III) DUPLIKATY KOLCZYKÓW 
W przypadku utraty kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia 
zastępuje się go odpowiednio duplikatem kolczyka.  
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego oznakowuje to zwierzę duplikatem kolczyka w terminie 7 dni  
od dnia otrzymania tego duplikatu.  
 
Odpowiedzialność za oznakowanie zwierzęcia gospodarskiego oraz koszty związane z oznakowaniem 
ponosi jego posiadacz. 
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IV) KSIĘGI REJESTRACJI 
Posiadacze zwierząt gospodarskich – bydła, owiec, kóz i świń są zobowiązani do prowadzenia księgi 
rejestracji i uzupełniania wpisów w niej zawartych w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia związanego 
ze zmianą liczebności zwierząt w stadzie. Księgi rejestracji przechowuje się przez trzy lata od zdarzenia 
powodującego obowiązek wpisu w księdze rejestracji.   
 
 

V) ROCZNY SPIS ZWIERZĄT 
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy,  
nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego 
liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.  
Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu, umieszcza się  
w księgach rejestracji.  
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, 
ustalone podczas spisu kierownikowi biura na formularzu udostępnionym przez Agencję albo w formie 
elektronicznej w terminie 7 dni od dokonania tego spisu.  
 

 

VI) ZAKAZY 
Zabrania się utrzymywania, wprowadzania do obrotu i nabywania zwierząt: 
a) nieoznakowanych, 
b) bez wymaganego dla bydła paszportu albo duplikatu paszportu; 

 
 

ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA ŚWIŃ 
Od dnia 4 listopada 2016 r. wprowadzono obowiązek zaopatrywania świń w świadectwa zdrowia dla 
wszystkich przemieszczeń – zarówno miedzy gospodarstwami jak też do uboju. Świadectwa są wystawiane                                                                     
w okresie 24 godzin przed przemieszczeniem.  
Świadectwa są wystawiane tylko i wyłącznie dla sztuk oznakowanych.  
Konieczność zaopatrzenia świń w świadectwo zdrowia można zgłosić telefonicznie do Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim. 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim przypomina, że: 

 Od 25 lutego 2016 r. każdy kto utrzymuje świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, ma obowiązek 
zarejestrować siedzibę stada oraz prowadzić księgę rejestracji świń. Zarejestrowanie siedziby stada oraz 
zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR.  

 W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz 

(nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 7 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR 
podając numery obu siedzib stad.  

 zamiar przeprowadzenia uboju świń na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa na użytek własny, 

należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim co najmniej na 24 godziny przed 
dokonaniem uboju, a pozyskane mięso podlega obowiązkowemu badaniu na obecność włośni. Przy uboju 
świń na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392, z późn. zm.) oraz                           
w przepisach o ochronie zwierząt, w przepisach o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt, a także                    
w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

 
Naruszenia przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt są wykroczeniami określonymi  

w art. 33 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1172), podlegającymi karze grzywny, natomiast za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa na użytek własny powiatowy lekarz weterynarii wymierza karę w wysokości od 100 zł  
do 2 000 zł.  

 
Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Powiatowy Inspektorat Weterynarii  

w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski tel./fax: 075-782-46-18. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rozdzielnik: 

Lista posiadaczy zwierząt gospodarskich zarejestrowanych w ARiMR na terenie Powiatu Lwóweckiego 


