
:::: Uwaga!

ieniĘ się przepisy doĘczące
tyfikacji i rejestracji nłierząt

Zgodnie z nowymi przepisami WxNNłs*r x&*,w*yffiW*wey jwy $łwxwź - jest numerem
siedziby stada, w której nłierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której
nłierzę przebywało powyżej 30 dni.

Posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię w źwvrwźxkię.3€3 ę{xxx wń &wxa

wxrąsqLNwwr& poprzez zaloŻenie ram ł"*wą rn'aYkEsw&raq w&{"Xeą kwźtxykw Z numerem
idenĘfikacyjnym.

W przypadku opuszczeniaprzez Świnię siedziby stada urodzenia przed upĘwem 30

dni od dnia urodzenia - posiadacz świni zobowiązany jest *zazxktswm* świnię

k*s3*NrykN*'tzz nię później, niŻ przed dniem opuszczenia przez to z,łierzę siedziby
stada.
W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niz siedziba
stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni
jest zobowiązany ę%ast&txź&ą:qłwr:ł t*xyy&kwwa,*. tę świnię popruez wytwtux*wwwxz*

wzśw3*yv"z ńt3*wtyffi&<**y3xxag* zgodnego Z numęrem siedziby stada, w której świnia
przebyw a powyzej 3 0 dni.

W ź*"rw'*wąź*ł 7 t{xzN *są3 ńwxa ca'awak*wxxaww swźmnrnaleŻy zgłosic Kierownikowi
Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwlerzęcia, określaj ącliczbę oznakowanych
zwierząt.

W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektronicznego), posiadacz
zwierzęcia gospodarskiego (bydta, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest oznakować
rwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym eleklroniczny

idenĘfikator w t*rxxzzysx* ? &xąx qs&. cŁwźm w?.rxyzxwxzxm .ź*gts t&wpkźk *us"

Posiadacz zlłierzęciagospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR
zmianę stanu stada Świń w tewwwrz** v qŁxx* ąxqŁ *Lwźa wqYarx*wźwz

. zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,

pIzy w ozv z pństw trzecich albo państw członkowski ch,

r uboju rwierzęciagospodarskiego,

podając liczbę zwietząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia

Iub przeznaczenia zwierzęciu

od 18
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3.

4.

5.
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8. w prrypadku zagrożeniawystąpienia lub wystąi:ienia choroby za|<aźnej nłierząt
podlegającej obowiązkowi nła|czania i określenia obszaru zapowietrzonego'
zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń
zabowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu

stada Świń rv t*rxnzxnle ŻĄ gaclxxłx ł& *nźa xdarzewxixz
. zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
o uboju zvłierzęciagospodarskiego,

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada. oraz miejsca pochodzenia
lub przeznaczęnia zwierzęcia.

9. Posiadaczzlłierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i Świń) zobowiązany jest

do dokonania spi*w zwt*Y'ząź ptzebywających w siedzibie stada - co najmniej raz
na dwanaŚcie miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: |iczba i numery idenĘfikacyjne Ęch zwierząt posiadacz

zwierząt przekazlje Kierownikowi Biura Powiatowego w źŁTtnzxrxi*ę ? stnrź q*{* &zxzw

&ąłk*yNea.xui* twg* spisłr i umieszcza w księgach Ęestracji.

10.w celru rzx&nułź,a włzmęr* w Rejestrze zrłierząt gospodarskich oznakowanych
prowadzonym przez ARiMR:

o posiadacz zwietzęcia gospodarskiego,
o podmiot ptowadzący miej sce gromadzenia zwietząto
o podmiot prowadzący działalnoŚć nadzorowaną w zakresie targów, wystaw,

pokazów i konkursów zwierząt,
o podmiotprowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętatrti,

pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
o podmiot ptowadzący tzeźnię,
o podmiot prowadzący zakŁadptzetwórczy lub spalarnię'

jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce
prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcj ę Weterynaryj ną :

. wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub
miej sca gromadzen ia zwieruąt,

. uboju pierwszego zwierzęciagospodarskiego,
o unieszkodliwienia zwłok zwierzęciagospodarskiego'w zakładzieprzeŃvórczym

lub spalarni

o wydania decyzji powiatowego lekarza weterynańi o nadaniu weterynaryjnego
numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie
organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

o wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia działa]noŚci w zakresie obrotu zwierzętarrli, pośrednictwa w tym
obrocie lub skupu zwierząt.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób
zakaźny ch zwierząt (Dz.U. 20 1 6 poz. 1 605)

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt ARiMR


