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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina, że
kwestię uboju świńw celu produkcji mięsa na użytek własny w
gospodarstwach położonychna obszarach objętych ogtaniczeniami ze
względu na występowanie ASF regulują przepisy określone w § 3
rozporządzenla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2O2Ir. us
spranuie środkóu podejmouangch lu naiqzlu z ugstąpieniem afrykanskiego
pomoru śu-tiń(Dz. U. 2O2I, poz. 1485) oTaz przepisy rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2Ipużdziernika 2OIO r. w spranuie ugmagąn
u,leterynaryjngch prza produkcji mięsa przeznaczonego nauzgtek ułasng (Dz.
U. z 2016 r. poz. 885, z pożn. zrn.).
Zgodnte z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 10 sierpnia 2O21,r. u sprawie środkóu podejmouarugch tu zluiązku z
ugstąpieniem afrykańskiego pomoru śuińzakazane jest prowadzenie uboju

świńw celu produkcji mięsa na użytek wlasny w gospodarstwach

położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, II, III.
Niemniej jednak od powyższego zakazu przewidziano odstępstwo,
pod warunkiem, że:
1. świnie te były utrzymywane w Ęm gospodarstwie co najmniej przez 30
dni przed ubojem (nie jest więc możliwy ubój świńw gospodarstwie
innym niz gospodarstwo, w którym nnrierzętabyły utrzymywane);
2, świniete zostaną poddane badaniu przedubojowemu przeprowadzonemu
w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 20
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3. mięso pozyskane w wyniku uboju tych świnzostanie poddane badaniu
poubojowemu w sposób określony w przepisach w sprawie wymagan
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użrytek
własny.

Punkt ten odwołuje się do zapisów § 8 rozporządzenia MRiRW z dnia 2I
pażdziernika 2OIO r. u sprawie uamągąn ueterynaryjrugch prza produkcjimięsa
przeznaczonego na uzytek lałasng, żn. mięso poddaje się badaniu
poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lękarza weterynarii, w
sposób właściwydla danego gatunku zvłterząt, określony w Ętule III w rozdziale
II w sekcjach 3 i 4 rozpotządzenia wykonawczego Komisji (UE) 20Ig16271. UI
TYM oBoWIĄzKowE BADANIE W KIERUNKU oBEcNoŚct wł,oŚrtrttttttl

Powiątoug Lekąrz Weterynańź ll, skiernźelłlźcąch
przgpomina, iż ubój Śulźń tlą uźgtek ulłasng powinien
bgć zgłoszotlg do Poulłątoulego Lekąrzą Weterynąńź w
Skiernźewźcąchną co nąimniei 24 aodzźnu przed jego
dokonątliem.

Informacja, o której mowa winna za,wierać:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza rwierząt
oddawanych ubojowi,
b) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adręs podmiotu prowadzącego
gospodarstwo
c) gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
d) numer idenĘfikacyjny zlllierzęcia lub zurierząt poddawanych ubojowi, jeżeli
z przepLsow o systemie idenĘfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek
znakowan ia rw ier zę cia,
e) miejsce i termin uboju,
f) imię i nazwisko otaa adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia
uboju,
g) inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w
szczegóIno ścinumer telefonu informuj ące go,
h) oświadczenle, ze świniebyły utrzym5^vane w gospodarstwie co najmniej
przez 3O dni ptzed ubojem.
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