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INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

Dariusz Suchodolski

Nasz znak:

Dot. sprawy nr:

PIW.Bzp.4400.inf.05.20 H

Pan Wojt

Gminy Podedworze

pismo z dnia:

Parczew, dnia 21 sierpnia 2014r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zwraca si? z prosba^
o rozpowszechnienie w sposob skuteczny i zwyczajowo przyj^ty na terenie Gminy,
informacji zamieszczonej w ulotce Glownego Lekarza Weterynarii, dotyczacej
warunkow pozyskiwania przez rolnikow miqsa ze zwierzajt gospodarskich
przeznaczonego na uzytek wiasny.

Obowiazek zglaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii zamiaru uboju
zwierzat gospodarskich na uzytek wiasny oraz poddania tuszy mi^snej swin
wymaganemu badaniu w kierunku wlosnicy, wynika z Rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 pazdziernika 201Or w sprawie wymagan
weterynaryjnych przy produkcji miesa przeznaczonego na uzytek wiasny ( Dz. U.
z2010r. nr 207poz. 1370).

Za dokonanie uboju zwierz^cia i niespemienie wymienionego obowiazku
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
26 maja 2010 r. w sprawie wysokosci kar pienieznych za naruszenia przepisow
o produktach pochodzenia zwierzecego f Dz. U. z 201Or. nr 93 poz. 600,), grozi kara
pieni^zna od 100 do 2000 z\.

W zalaczeniu kopia ulotki Glownego Lekarza Weterynarii dotyczaca
wymienionej sprawy.

Otrzvmuia:
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii ui. Piwonia so, 21-200 Parczew
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Szanowni Rolnicv,
Hndowcy zwierzat gospodarskich

Majac na wzgledzie bezpieczenstwo sanitarne kraju oraz bezwzgledna
koniecznosc dostosowania sie do obowiazuja^ych przepisow prawa
przypominam okoniecznosc! zglaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii
zamiaru dokonania uboju zwierzat na terenie gospodarstwa wcelu produkcji
miesa na uzytek wlasny. Wzor powiadomienia jest dol^czony do niniejszej
ulotki.

Przypominam ponadto, zc powstajace przy uboju ciela.t do 6 miesiaca
zycia, owiec i koz uboczne produkty pochodzenia zwierzecego kategorii 1
(SRM) powinny bye przekazane do zbiorniey lub zakiadu utylizacyjnego
kategorii 1. Do ubocznych produktow kategorii 1 zaliczamy:
w odniesieniu do bvdla do 6 miesiaca zycia:
• migdatki. ielita od jdwunastnic^Jo pd^tni^y_pj:,a^krezka_bvdla w kazdym

wieku.

w odniesieniu do owiec i koz:

- r.zaszka zawieraiaca mozg i oczv, miftdalki i rdzen kregowy zwierzat w wieku
powvzei 12 miesiecv lub ktore maia staly siekacz wyrzniety z dziasla; oraz
• sledziona i jelito krete zwierzat w kazdym wieku.

Ponadto informuje, ze przy skladaniu powiadomienia o zamiarze
dokonania uboju na terenie gospodarstwa ciela.t, owiec i koz beda. wydawane
bezplatnie oznakowane czarne foliowe worki do przechowywania SRM.

W przypadku uboju trzody chlewnej nalezy pamietac, ze nie oczyszczony
przewod pokarmowy powinien zostac przekazany do zakiadu utylizacyjnego. W
przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego tresc jeUt moze shizyc jako
nawoz, natomiast wyczyszczone jelita staj* sie srodkiem spozywezym i moga.
bye wykorzystane do produkcji zywnosci. Prawidlowosc zagospodarowania
ubocznych produktow pochodzenia zwierzecego powstajacych w trakcie uboju
zwierzat na wlasne potrzeby w gospodarstwie bedzie kontrolowana przez

Inspekcje Weterynaryjna..

Glowny Lekarz Weterynarii

Marek Pirsztuk


