Kluczbork, dnia 12 lutego 2OL9r.
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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZA WETERYNARII
W

KLUCZBORKU

Krzgsztof Bociąnek
według rozdzielnika

Nasz znak:

P|w.DHZ.4407 .2.2019
pismo z dnia:

DoL sprawy nr:

W związku z problem dotyczącym nielegalnego obrotu zwierzętami pourazowymi, które nie
nadają się do przewozu i wprowadzania na rynek mięsa pozyskanego nielegalnie od tych
zwierząt, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku przekazuje w załączeniu
zaktualizowaną ulotkę informacyjną dla rolników - zmieniony punkt nr 10 (załącznik 1):
,,PrakĘlczne wskazówki dla rolników w pr4lpadku koniecznościuboju nvierzqt gospodarskich
kopJltnych poza rzeźniq", opracowane w Departamencie Bezpieczeństwa Zywności i
Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proszę o rozpropagowanie wśród osób
zainteresowanych i umieszczenie zaktualizowanei ulotki w widocznym miejscu w Państwa
siedzibach.
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ZałącznikI -,,Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt
gospodarskich kopytnych poza rzeźnią" .

Otrzymują za rozdzielnikiem:
t. Urząd Miasta i Gminy w Wołczynie
2, Urząd Miasta i Gminy w Kluczborku
3. Urząd Miasta i Gminyw Byczynie
(1) UrządGminy w Lasowicach Wielkich
5. starostwo powiatowe w kluczborku
6, Powiatowy zespół doradztwa rolniczego w Kluczborku
7. a/a
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i Powiatowy Inspektorat Weterynarii u1. Jagiellońska 3, 46-2OO Kluczbork
i tel/tax (77| 4I8 27 oo, e-mail: pitł,kluczbork@,uiu. opole.pl, tututu.bip.pitukluu,bork.pl

PrakĘczne wskazówki dla rolników w przypadku
konieczności uboj u zwie rząt gospodarskich
kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zvmerząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy
zdrowe zvłierzę, np. świnia,owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie
kończynę, kręgosłup, lub tez ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne
poruszanie się i tym samym transport do rzęźni. W takiej sytuacji istnieje możliwośćuratowania
wartościrzeżnej zńerzęcia.

Ętanie

1.

Co naleĘ zrobić, gdy zdrowemłierzę ulegnie łvypadkowi?

W pierwszej kolejnośct na|eżyjak najszybciej wezwać lękarza weterynarii zajmującego się
|ecŻeniem zwierzątgospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, |oddane
ubojowi zkonieczności, czy też uśmiercone.

Ętanie

2.

Co naleĘ zrobićrjeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że mtierzę moŻe

być poddane ubojowi z konieczności?

1. NaleĘ skontaktować się znajbliższąrzeźńącelem ustalenia, czy istnieje możliwość
przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zńerzęcia poddanego ubojowi z

2.

konieczności-tuszazł,lierzęciawrazzptzynależmymi do niej narządami wewnętrznymi
musi być przeńeńona do rzeźń, g&ie urzędowy hękarz weterynarii dokona badania
poubojowego i wyda ocenę przydatrości mięsa do spoĘciaprzezludzi. Wydanie takiej
oceny jest warunkiem koniecznyrn wprowadzenĘ mięsa na rynek, tj. oferowania do
sptzedńy i tym samym uratowania wartości rzeźnej zńerzęciaNależy poddać zńerzę ubojowi z konieczrrości.

Ętanie

3.

Kto może dokonać uboju z konieczności?

z

konieczności powinien być dokbnan,y. ptzez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje, tj. takie.same jak w przypadku uboju źwiełzątwrzęźń.

Ubój

Ętanie 4. W jaki sposób

iw

jakich warunkach powinien odbyć się ubój z koniecznoŚci?

W przypadku uboju zwierzątzkonięczności poza rzeżniąposiadacz rwierzątjest zobowipany
do podjęcia wszelkich koniecznych działń, aby jak najszybciej dokonać uboju rvłierzęcia,w
tym dołozyć starń, aby podczas uboju i działń z ńm rvłiązanych oszczędzić mvierzętom
wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnió wymagania dotyczące ochrony zwierz$.podczas uboju. Zwierzę powirrno byĆ
ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr
I 099 l 2009 przez o sobę po siadaj ącą odpowiednie kwalifi kacj e.
Po uboju tusza powinna byó wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod
nadzorem wezwanego lękarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądekoraz jelita zvłterzęcia.

Usunięte narządy należy oznakowaó (w sposób umożliwiający ich identyfikacj ę z danątuszą)
wraz z tuszą przewieżó do rzęźń.

Ętanie

i

5. Jakie dokumenĘ muszą być dostarczone do rzeźniwraz z taszą i narządami

wewnętrznymi zrvierzęcia?

Do rzęźń wraz z fuszą
następuj ące dokumenty

.

i

narządarri wewnętrznymi zwierzęcia muszą byó dostarczone

:

oświadczęnię rolnika - stwierdzające toż§ąmośózwięrzęciaorazzawierujące informacje
leczniczych lub innych środków, jakie podawano
zńerzęcill lub wobec niego stosowano, zwszczególnieniem dat podawania i okresów
karencji;
zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania
przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju
zkonieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zńerzę.
na temat weteryłraryjnych produktów

.

Ętanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwielzęcia
powinna być przewieziona do rzeźni?

Tusza ziterzęcia wraz z prrynaleźmymi do niej narządani wewnętrznymi powinna być
przewieziona do rzeźń w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli
transport potrwa dhźej ńZ2 godziny od chwili dokonania uboju zliterzęcia,naleĘ zapev,mió
warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W prrypadku, gdy
warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i
nar ządów wewnętrznych.

się stanie jeślilekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony
ubój z konieczności?

Ętanie 7. Co

Lękarzweterynarii moze stwierdzić, że rwierzę powinno byó leczone, albo uśmiercone. W
przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniuzwierzęcia,to:

.
o

uśmiercanie przeprowadzalękarzweterynarii przezpodanie środkausypiającego,

tllszamożebyć

o poddana utylizacji lub
o z& zgodą urzędowego

lekarza weterynarii ptzeznaczona do skarmiania
mięsożerny ch nłvierząt futerkowych (eżeli chce się uzyskać taką zgodę, naleĘ
skontaktować się z powiatowym lękarzem weterynarii).

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak
świnia,owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju
zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju
nie jest konieczna obecnośó lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie moze
byó oferowane do sprzedazy.

Ętanie 8. Co naleĘ zrobić,jeślinie znajdzie

się rzeźni, który zgodzilaby się na przyjęcie
tusry wrazznarządami wewnętrznymi zlvierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?

W tej sytuacji rolnik może zdecydowaó się na leczenie zwierzęcia, uśmierceniego

bądź
przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeślinastąpi śmierć
zńerzęcia. zwłoki należy poddaó utylizacji, w tym przypadku kosźy utylizacji pokrywa
Agencja RestrŃturyzacji i Modernizacj i Rolnictwa.
9. Czy w każdym prrypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności
ożna zagw arantować, że zostanie uratowana wartośćrzeźna zwierzęcia?

Ętanie
m

Mięso pozyskane ze zńeruęcia poddanego ubojowi z końeczności, w kńdym przypadku
poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza
weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też
niezdatne do spożyci a przęz ludz| zartim zostanie wprowadzone na rynek.
Wartośćrzeźntazwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako
zdatna do spoĘci a ptzez ludzi.
Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożyciaprzezludzi,poddawana jest
uĘIizacji (kto ponosi kosź uĘIizacji zależy od umowy jaka zostńa zawarta pomiędzy
rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźńę) bądźza zgodą urzędoweg o lekarua weterynarii
przeznaczona j est do skarmiania mięsozemy ch zwierząt futerkowych.
w prrypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji
Restruktu ryzacji i Modernizacj i Rolnictwa?

Ętanie t0. Czy

W kazdym przypadku przeprowadzeńauboju z koniecznościzwierząt z gatunku bydło, owce,
kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeńu Agencji Restrukfuryzacji i
Modernizacji Rolnictwa. NaleĘ pamiętać, że ubój bydłą owcy lub kozy naleĘ zgłosić w
terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności. Ubój świninalezy zgłosić również w
terminie 7 dni od dnia dokonania uboju zkońeczności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia2 kwietnia
20014 r. o systemie idenĘfikacji i rejestracji nłierzqt -D/.U. z20l7 t. poz. 546 zpóźn. zm.).
Natomiast na terenach objętych restrykcjamiw rwiązkll z afrykanskim pomorem świńtermin
naprzekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju zkonieczności świń(art. 12 ust. 3a
ustawy z dńa 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji nłierzqt -Dz.U. z2017
t. poz.546 zpóźnzm.).

ODracowano w:
Departamencie Bezpieczeństwa
ŻywnościiWeterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

