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Powiatowy Lekarz Weteiynaru w Kole informuje, iz zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 Upca 2007r. w sprawie wymagan weterynaryjnych przu
produkcji mi?sa przeznaczonego na uzytek wiasny (Dz.U. nr 132, poz. 918 i 919) rolnicv
zobowiazani sa do powiadomiente Powiatowego Lekarza WeteiynarU o zamiarze dokonanla
uboju zwierz^t na terenle gospodarstwa wci^ 24 godz. oraz do zlozenia oswiadczenia, ze
SRM zostanie oddany do utylizacjizgodniez obowigzuj^cymi przepisami.
PLW w Kole informuje, ze pr^ skladaniu powiadomienia o zamiarze dokonania uboju na terenie

gospodarstwa cielj|t, owiec i koz b^dct wydawane bezplatnie oznakowane czarne, foUowe
worki do przechowywania SRM.

Wzwiazku z powyzszym PLW w Kole prosi o rozpowszechnienie tej informacji wpostaci
okolnika lub ogloszen w miejscachogolnie dostepnych.

Powiattswy Lekarz Wet

Zai^czniki:

1.

2.

Ksmo Glownego Lekarza Weteiynarii dotyczqce postepowania zSRM. ^
^ladomienie ozamiarze przeprowadzenia uboju cielqt do 6m-ca zyaa, owiec lub koz wcelu produkcji miesa
przeznaczonego na uzytekwlasnv FtuuuKcji mi^saprzeznaczonego na uzytek wiasny

Rozdzlelnilr;

!• Bunnistrz Miasta i Gminy Przedecz
2. Burmistrz Miasta i Gminy Klodawa
3. Burmistrz Miasta i Gminy Dqbie
4. Burmistrz Miasta Kola
5. WojtGminy Olszowka
6. Wojt Gminy Osiek Maly
7. Wojt Gminy Grzegorzew
8. WojtGminy Chodow
9. Wojt Grainy Kolo
10. Wojt Gminy Koscielec
11. Wojt Gminy Babiak

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Bogumiia 65, 62-600 Kolo
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Szanowni Rolnicv.
Hodowcy zwierzat gospodarskich

Maj^c na wzgl^dzie bezpieczenstwo sanitame kraju oraz bezwzgl^dns^
koniecznosc dostosowanla si« do obow^zi^^cych przepisow prawa
przypominam o koniecznoSci z^^aszania do Powiatowych Lekarzy Weteryaaril
zamiaru dokonania uboju zwierz^t na terenie gospodarstwa wcelu produkcji
mi«sa na uzytek wlasny. Wzor powiadomienia jest dol^czony do ntaiejszej
ulotki.

Przypominam ponadto, ze powstajs^ce przy uboju cielat do 6 miesiaca
zycia, owiec i koz uboczne produkty pochodzenia zwierz^cego kategorii 1
(SRM) powinny bye przekazane do zbiomicy lub zaUadu utyUzacyjnego
kategorii 1. Do ubocznych produktow kategorii 1zaUczamy:
w odniesieniu do bvdia do 6 miesiaca zvcia:

migdaiki, felita od dwunastnicy do odbytnicv oraz krezfea bvHia wkazdym
wieku.

w odniesieniu do owiec i koz:

- czaszka zawierafqca mozg i oczy, migdalki i rdzen kreeowv zwierzat w wielni
powyzej 12 miesiecy lub ktore maia staty siekacz wvrznietv z dziasfa:

• sledziona i jelito krete zwierzat w kazdym wieku.

Ponadto informuj^, ze przy sUadaniu powiadomienia o zamiarze
dokonania uboju na terenie gospodarstwa ciel^t, owiec i koz b^d^ wydawane
bezplatnie oznakowane czame foUowe worki do przechowywania SRM.

Wprzypadku uboju trzody chlewnej nale^ pami^tac, ze nie oczyszczony
przewod pokarmowy powinien zostac przekazany do zaUadu utylizacyjnego. W
przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego tresc jelit moze shizyc jako
nawoz, natomiast wyczyszczone jeUta staj^ si^ srodkiem spoiywczym i mog^
bye wykorzystane do produkcji zj^wnosci. Prawidlowosc sagospodarowania
ubocznych produktow pochodzenia zwierz^cego powstaj^cych wtrakcie uboju
zwierzat na wlasne potrzeby w gospodarstwie b^dzie kontrolowana przez
Inspekcje Weterynaryjna.

Glowny Lekarz Weterynarii

Marek Pirsztuk



Powiadomienie o ^iarze przeprowadzenia uboju cielM do szdstego miesltica 4ycia,
owiec lub kdz wcelu produkcji mifsa przeznaczonego na u^jrtek wlasny

I. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju
Imic i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierz?cia:

Imie i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzacego gospodarstwo: i

Gatunek zwierz^t poddawanych ubojowi:

Liczba zwierz^t poddawanych ubojowi:

Numer identyfikacyjny zwierz§cia lub zwierz^t poddawanych ubojo^^^

Miejsce uboju:

Termin uboju:

Imi^ i nazwisko orazadres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazujsicego powiadomienie:

II. OSwiadczenie o zagospodarowaniu materiahi szczegdinego ryzyka
Oswiadczam, ze pokryj^ koszty zagospodarowania materiahi szczegolnego ry2yka
dokonanego zgodnie z rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001
z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiaj^cym zasady dotyczs^ce zapobiegania, kontroli i
zwalczania niektorych pasazowalnych g^bczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z
31.05.2001, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32 str
289, z pozn. zm.) i rozporz^dzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 3 pazdziemika 2002 r. ustanawiaiacvm orzenisv .«sanifam#» 1.4.x...ustanawiaj^cym przepisy sanitame dotycz^ce produktow

25wierz§( ' • '

1. z DC
37, str. 92, z pdzn. zm.).

zwierz<?cego nieprzeznaczonych do spo^cia przez ludzi (Dz. Urz. WE273 z 10.10.2002, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.

in. Informacja ozgloszeniu mi^sa do badania poubojowego
g^zm do badania poubojowego mi^so po^skane / nie zglaszam do badania

poubojowego miesa po^skanego^) ze zwierz^t poddanych ubojowi wcelu produkcji miesa na
u^tek wlasny.

(data i podpis)

IjDotyc^ uboju zwierzqt wgospodarstwie innym niz gospodarstwo wktoiym zwierz^ta byfy utrsgrmywane
2)Dotyc^ cielqt do szostego miesiqca ^cia, owiec i koz. je^li zprzepisow osystemic identyfikacji i rejestracji
zwierz^t wynika obowisizek oznakowania zwierz^cia.
3)Niepotrzebne skreslic.


