Zalączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo.ju
Wsi z dnia 21 października 2010 r' (poz. 1370)

Zalącznik nr

1

wzÓa

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego rniesiąca życia, owiec
lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczońego na użytek własny
l. lnformacja o zamiarze przeprowadzenia uboju
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lmię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:
lmię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz'adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo*r.
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entyfikacyj ny zwi erzęcia l ub zwi erząt pod dawa nych ubojowi:2)

Miejsce uboju:

Termin uboju;
lmię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:
lnne dane, w tym numer telefonu, przekazującego porviadomienie:

ll. oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka

oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materialu szczególnego ryzyka dokonanego zgodnie
zrozporządzenień Paiiamentu Europejskiego iRady (WE) nr999/2001 zdnia22 maja 2001 r. ustanawiaiąru.uły dotyczące zapobiegania, kontroli izwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalo"yputii {o'. Urz. W-E L 147 z 31.o5.2001, st.r. '!-, z yÓźn.ly.'l p],9t ' 9r Polskie wyda1ie specj1ln9, rozdz.3,-t.32,
.tr. zss, zpóźnt' zm.) i rozporządżeniem (WE) nr 177412002 Parlamentu Europejskiego iRady z dnia 3 paŹdziernika z'ooz r. ustanawiaiącym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z10.10.2002. str. 1, zpóźn. zm.; Dz. Urz.
uiPotst<ie wydanie specjalne, rozdz.3, t. 37, str. 92, z póżn. zm'\'

lll. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego
Zqlaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zglaszam do badania poubojowego mięsa pozyslianegol) ze zwierząl poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek wtasny.

(data i podpis)
1)

2l
3)

DotyczY uboju zwierzątw gospodarstwie innyrn niż gospodarstwo, w $ó.y* zwierzęta byly utrzymywane.
óotyczy cieląt do szósiego miesiąca życia. owiec i kóz, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wy_
nika obowiązek'oznakowania zwierzęcia.

Niepotrzebne skreślić.

