
Tarnowskie Góry, dnia 08.08.2011 

 

 

INFORMACJA  

O WYMAGANIACH WETERYNARYJNYCH  PRZY PRODUKCJI MI ĘSA NA 

UŻYTEK WŁASNY ORAZ SANKCJACH ZA ICH NARUSZENIE 

 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach przedstawia poniżej wynikające 

z aktów prawnych wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa na własny użytek. 

 

I. 

1.1. Zgodnie z § 4  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. 

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 

własny, w przypadku zamiaru dokonania uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub 

zajęczaków, w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany: 

- na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane - posiadacz zwierząt, 

- w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane - 

podmiot prowadzący to gospodarstwo 

zobowiązany jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze 

względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju, co 

najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt. 

Informacja, ta powinna zawierać: 

a)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt 

poddawanych ubojowi,  

b)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego 

gospodarstwo - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  

c)  gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,  

d)  numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z 

przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek 

oznakowania zwierzęcia,  

e)  miejsce i termin uboju,  

f)  imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,  



g)  inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności 

numer telefonu informującego;  

 

1.2. Dodatkowa informacja ta może zawierać także zgłoszenie mięsa do badania 

poubojowego przeprowadzanego przez urzędowego lekarza weterynarii, w sposób 

właściwy dla danego gatunku zwierząt, określony w sekcji IV załącznika I do 

rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji 

urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z 

późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75). Badanie to 

dokonuje się na wniosek i koszt zgłaszającego wniosek. 

 

1.3. Ponadto w przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, 

informacja, o której mowa powyżej, przekazywana jest w formie pisemnego 

powiadomienia, zawierającego dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu na 

własny koszt materiału szczególnego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym 

zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych 

gąbczastych encefalopatii (Dz.Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; 

Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i 

rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 

października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi 

(Dz.Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm. 

Wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca 

życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny określa 

załącznik nr 1 do powołanego rozporządzenia, dołączony do niniejszego pisma oraz 

który jest dostępny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnowskich Górach. 
 

 

 

 

 

 

 

  



II. 
 

2.1 Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. 

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 

własny, mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, w 

celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni jedną z metod określoną 

w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2075/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. 

ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do 

włosieni (Trichinella) w mięsie (Dz.Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 60, z późn. zm.) 

na koszt posiadacza tego mięsa lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym 

dokonano uboju. 

 

2.2 W przypadku gdy tusza podlega badaniu, o którym mowa w I 1.2. niniejszego pisma, 

próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy lekarz 

weterynarii, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744), zwany dalej „urzędowym 

lekarzem weterynarii”. 

Natomiast w przypadku gdy tusza nie podlega badaniu, o którym mowa I 1.2 

niniejszego pisma, próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i dostarcza do 

urzędowego lekarza weterynarii: 

- posiadacz mięsa - w przypadku dzików oraz uboju zwierząt na terenie 

gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane; 

- podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym dokonywany jest ubój  

Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady 

dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii określa załącznik nr 2 do ww. 

rozporządzenia, dołączony do niniejszego pisma oraz dostępny w  Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii w Tarnowskich Górach. 

 
2.3. Zgodnie z §12  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. 

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek 

własny mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych nie 

może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia lekarza 

weterynarii o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa. 

 

  



III. 

3.1. Zgodnie z §1 pkt 33 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

26.05.2010r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o 

produktach pochodzenia zwierzęcego wprowadzanie na rynek mięsa pochodzącego z 

produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną od 1 000 zł do 5 000 zł. 

 

3.2. Zgodnie z §1 pkt 34 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

26.05.2010r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o 

produktach pochodzenia zwierzęcego niespełnianie wymagań weterynaryjnych przy 

produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną od 100 zł do 2 000 zł. 

 

3.3. Ponadto zgodnie z art.118 § 1 pkt 3 kodeksu wykroczeń nie poddanie mięsa świń, 

nutrii oraz dzików odstrzelonych wymaganemu badaniu na obecność włośni stanowi 

wykroczenie podlegające karze grzywny. 

 
 

 
 

  
 

Podstawa prawna: 

• ustawa z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 17, poz. 127, z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. w sprawie 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(Dz.U.  Nr 207, poz. 1370); 

• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.05.2010r. w sprawie 
wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U.  Nr 93, poz. 600); 

• ustawa  z dnia 20.05.1971 Kodeks wykroczeń (Dz.U z 2010r., Nr 46, poz. 275).  
 
 
 
 

 

Załącznik 1. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, 
owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (wzór) 
 

 
Załącznik 2. Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania 

próbek do urzędowego lekarza weterynarii 
 


