Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotoryi dotyczące :
Warunków prowadzenia uboju bydła
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi przypomina, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 16
grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127 z
późn zm.) ubój bydła może być dokonany wyłącznie w zatwierdzonej rzeźni.
Poddawanie ubojowi bydła poza rzeźnią stanowi naruszenie przepisów cytowanej
ustawy i zgodnie z art. 25 ust.3 jest przestępstwem.
Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość uboju cieląt do 6-tego miesiąca życia w celu
produkcji mięsa wyłącznie na użytek własny oraz tzw. ubój z konieczności zwierząt
zdrowych, które uległy wypadkowi i nie mogą być transportowane do rzeźni.
Zgodnie z załącznikiem III sekcji I rozdziału VI rozporządzenia (WE) Nr 853/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (
Dz.Urz.UE.L.139 z 30.04.2004, str. 55 z późn. zm.) ubój z konieczności zwierząt, z których
mięso może być przeznaczone do spożycia przez ludzi powinien być przeprowadzony w
gospodarstwie pod niżej określonymi warunkami:
a. ubój z konieczności dotyczy zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi a transport
do rzeźni naraziłby je na zbędne cierpienie i w związku z tym nie mogą być
przewiezione do zakładu ubojowego,
b. zwierzę zostało poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza
weterynarii,
c. zwierzę poddane ubojowi i wykrwawieniu musi zostać przewiezione do rzeźni w
higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki, gdzie zostanie poddane dalszej
obróbce, badaniu poubojowemu i ocenie mięsa,
d. w gospodarstwie można dokonać pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii
czynności usunięcia żołądka i jelit ( bez dalszej obróbki poubojowej), które należy
oznakować jako przynależące do danego zwierzęcia i dostarczyć je wraz z nim do
rzeźni,
e. transportowi zwierzęcia poddanemu ubojowi z konieczności do rzeźni powinny
każdorazowo towarzyszyć następujące dokumenty:
- poświadczenie urzędowego lekarza weterynarii, stwierdzające zadowalający wynik
badania przedubojowego, jego datę i czas oraz przyczynę uboju z konieczności, a
także zakres leczenia, jakie zastosował lekarz weterynarii wobec danego zwierzęcia,
- oświadczenie właściciela gospodarstwa, który utrzymywał zwierzę, stwierdzające
tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych
produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu z
wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.
Produkcji mięsa na użytek własny
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie uboju zwierząt i produkcji
mięsa na użytek własny Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi przypomina, że zgodnie z
art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z
2006 r. Nr 17 poz. 127 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji
mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207 poz. 1370 ), obowiązują następujące
zasady w tym zakresie:

1.

w celu produkcji mięsa na użytek własny możliwy jest ubój na terenie gospodarstwa
świń, owiec, kóz oraz cieląt wyłącznie do szóstego miesiąca życia.
2. co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa,
posiadacz zwierząt zobowiązany jest do przekazania informacji do powiatowego
lekarza weterynarii o zamiarze jego przeprowadzenia, a w przypadku uboju cieląt,
owiec i kóz dodatkowo oświadczenia o zagospodarowaniu materiału szczególnego
ryzyka, zgodnie z załączonym wzorem.
Powyższe zgłoszenie może być dokonane również za pośrednictwem urzędowego lekarza
weterynarii, który wykona badanie poubojowe.
3. materiał szczególnego ryzyka, który stanowią :
a. u cieląt do 6 miesiąca życia : jelita w całości oraz migdałki,
b. u owiec i kóz : czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy
zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy oraz śledziona i jelito kręte u zwierząt w
każdym wieku podlega wyłącznie utylizacji w zatwierdzonym zakładzie
utylizacyjnym na koszt właściciela zwierząt i nie może być zagospodarowany w
inny sposób.
4. mięso zwierząt poddanych ubojowi oraz mięso zwierząt łownych odstrzelonych w
celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez
urzędowego lekarza weterynarii na wniosek i koszt posiadacza tego mięsa.
Ponadto mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych w
celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni.
5. w przypadku mięsa świń, nutrii i dzików może być wykonane wyłącznie badanie
próbek na włośnie, które pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii
właściciel zwierząt.
a. u świń kilka próbek z obu filarów przepony o łącznej masie nie mniejszej niż 50 g,
b. u dzików sześć próbek, po jednej z obu filarów przepony, mięśni żuchwowych,
przedramienia, międzyżebrowych i języka o łącznej masie nie mniejszej niż 50 g.,
c. u nutrii 2 próbki z obu filarów przepony.
6. mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie może
zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia o
przeprowadzonym badaniu.
7. mięso zwierząt poddanych ubojowi w gospodarstwie może zostać użyte wyłącznie na
użytek własny i nie może być wprowadzane do obrotu.
W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie produkcji mięsa
na użytek własny prowadzone będzie postępowanie dotyczące wymierzania kar
finansowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26
maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o
produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. Nr 93 poz. 600 ) lub kierowane będą
zawiadomienia do organów ścigania.

