INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Lwówku Śląskim

INFORMACJA
OBOWIĄZEK REJESTRACJI SIEDZIBY STADA ORAZ OBOWIĄZEK
ZGŁASZANIA UBOJU NA TERENIE GOSPODARSTWA
ORAZ BADANIA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI
1) Z dniem 25 lutego 2016 r. zostało uchylone zwolnienie z obowiązku
rejestrowania siedziby stada i prowadzenia księgi rejestracji świń
osób utrzymujących nie więcej niż jedną świnię na własne potrzeby.
2) Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/260 z dnia
23 lutego 2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu
do Polski, 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.
3) Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia
świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR.
4) W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz
(zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić
to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura
powiatowego ARiMR podając numery obu siedzib stad.
5) Zamiar przeprowadzenia uboju świń na terenie gospodarstwa,
w celu produkcji mięsa na użytek własny, należy zgłosić
do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24 godziny
przed dokonaniem uboju. Pozyskane mięso podlega obowiązkowemu
badaniu na obecność włośni.
6) 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
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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.
SANKCJE KARNO - ADMINISTRACYJNE
1) Naruszenia przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji
zwierząt są wykroczeniami określonymi w art. 33 ustawy z dnia
2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1172), podlegającymi karze grzywny.
2) Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa
na użytek własny powiatowy lekarz weterynarii wymierza karę
w wysokości od 100 zł do 2 000 zł.

Ireneusz Hołoga
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lwówku Śląskim
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;
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