UBÓJ ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY
W przypadku zamiaru dokonania uboju świni na użytek własny należy:

 poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze
przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed jego
dokonaniem;
 mięso świń poddać badaniu na obecność włośni;


uboju może dokonać właściciel zwierzęcia lub przeszkolony ubojowiec;



uboju dokonuje się po pozbawieniu zwierzęcia świadomości;



zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności;



fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR

Nie wolno wykorzystywać mięsa pozyskanego w ten sposób do
celów działalności gospodarczej, agroturystycznej lub sprzedawać.
Mięso pozyskane w ramach uboju na użytek własny może być wykorzystane jedynie przez posiadacza
ubijanego zwierzęcia i jego domowników. Za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji
mięsa na użytek własny grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 – 5000 zł zgodnie z § 1 pkt. 33
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 93 poz.600).
Powiadomienia można dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Stargardzie, telefonicznie (tel. 091 577 10 72), faksem (091 577 00 36), pocztą lub drogą elektroniczną
(email: stargardsz.piw@wetgiw.gov.pl).
W takim przypadku należy podać:
- imię i nazwisko, adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
- liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
- numer identyfikacyjny gospodarstwa,
- miejsce i termin uboju,
- imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
- dane kontaktowe - nr telefonu,

W/w wymogi wynikają z § 4 ust. 1 i § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego
na użytek własny (Dz. U. z 2016 r. poz. 885 tekst jednolity). W przypadku nieprzestrzegania w/w
wymogów posiadacz zwierzęcia podlega karze pieniężnej w wysokości: od 100 zł do 2000 zł zgodnie z §
1 pkt. 34 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości
kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 93 poz.600).

Badanie mięsa świń w kierunku włośni
Badanie

mięsa

metodą

badania

próbki

zbiorczej

z

zastosowaniem

metody

magnetycznego mieszadła na terenie powiatu stargardzkiego wykonuje:

Gabinet Weterynaryjny PRO AMICIS S.C.
ul. I Brygady 21 a, 73-110 Stargard (obok Powiatowego Urzędu Pracy)
lek. wet. Aleksander Rybczyński, lek. wet. Przemysław Czuczwara
Należy zachować dokument potwierdzający przeprowadzenie badania świń w kierunku
włośni, w celu udokumentowania potwierdzenia przeprowadzenia badania.
Metoda wytrawiania próbki z zastosowaniem mieszadła magnetycznego jest obecnie
najbardziej wiarygodną metodą badania. W przypadku badania próbek inną metodą np.
trichinoskopową należy mięso poddać obróbce cieplnej w wyniku, której zostaje podgrzane
0

do osiągnięcia temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 C. Mięso takie nie
powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub kuchence
mikrofalowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 24 poz. 156).

Co przekazać do badania?
- kilka kawałków mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w
przejściu do części ścięgnistej;
- łączna masa pobranego mięsa nie powinna być mniejsza niż 100 g;
- mięso dostarczyć do urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie
później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia;
- mięso powinno być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających
rozkładowi gnilnemu, przy czym nie może być mrożone;

