………………………………….
( miejscowość, data)

…………………………..
( Imię i nazwisko)

…………………………..
(adres)

…………………………..
Do
Powiatowego Lekarza Weterynarii
we Włocławku
ul. Planty 18
87-800 Włocławek

Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju1
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi:
…………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………...
2. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo w którym
dokonany ma być ubój ( jeżeli inne niż te w którym było utrzymywane):
…………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………...
3. Gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi: ………………………………………………………...
4. Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia: …………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
5.

Miejsce i termin uboju: ……………………………………………………………………………………

6.

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju: …………………………......
………………………….…………………………………………………………………………..............

7.

Inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, numer telefonu informującego:
……………………………………………………………………………………………...………………
………………………………
(podpis składającego informację)

1.

2.
3.

4.

Pouczenie:
Niniejsza Informacja powinna wpłynąć do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce
przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z gatunku trzody, nutrii z wyłączeniem
drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany:
1) na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane - posiadacz zwierząt,
2) w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane - podmiot prowadzący to gospodarstwo.
Sposób dostarczenia informacji: listownie lub osobiście na w/w adres, fax: 54 2320470
Niestosowanie się do przepisów prawa wymaganych przy produkcji mięsa na użytek własny podlega karze pieniężnej w
wysokości: od 100 zł do 2 000 zł zgodnie z §1 pkt. 34) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010
w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2010 r., nr
93, poz.600)
Zgodnie z § 7 ust.1 Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek
własny ( Dz. U. z 2016 poz.885 ) mięso świń i nutrii poddanych ubojowi, w celu produkcji mięsa, poddaje się

badaniu na obecność włośni oraz zgodnie z § 8 mięso zwierząt poddanych ubojowi, w celu produkcji
mięsa, poddaje się badaniu poubojowemu przeprowadzanemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

