
 

 

 
……………………. , ……..……..                                                                          

……………………………..                                                                 miejscowość, data 
( Imię i nazwisko) 

 

 

…………………………….. 
(adres) 

 

 

…………………………….. 
(Nr siedziby stada) 

          Do  

          Gminnego Lekarza Weterynarii w Dobrem 

          lek. wet. Bogdana Czupajło 
          działającego z upoważnienia  

           Powiatowego Lekarza Weterynarii 

           w Radziejowie 

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt (świnie, nutrie, dziki)
 

 

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 lub przyjmującego informację) 

 

Pouczenie: 

1. 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 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. 

2. Sposób dostarczenia informacji: telefonicznie, listownie lub osobiście. 

3. 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. 33) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi              
z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów  o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2007 r., nr 2, poz. 22, ze zm.). 

 
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. nr 207, poz. 1370). 


