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Dot. sprawy nr:

W związku z problem doĘczącym 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 ulotkę

informacyjną dla rolników (załącznik 1), .,PrakĘczne wskazówki dlą rolników
w przlrpadku ko4iecznoŚci uboiu zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnid,
opracowane w Departamencie Bezpieczeństwa ZywnoŚci i Weterynarii Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem rozpropagowania w trybie pilnym do osób zainteresowanych,
za poŚrednictwem sołtysów (Urzędy Miast i Gmin}.. Proszę również o umieszczenie
załącznika 1 w widocznym miejscu w Państwa siedzibach.
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Załącznik1- ,,Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt
gospodarskich kopytnych poza rzeźnią",

Otrzymują za rozdzielnikiem
1. Urząd Miasta i Gminy w Wołczynie
2, Urząd Miasa i Gminyw Kluczborku
3. Urząd Miasta i Gminy Byczyna
G. y UrządGminy Lasowice Wielkie
5, Powiatowy zespół doradztwa rolniczego w Kluczborku
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e-mail: pitł.kluczbork@ńla. opole.pl, t1,1tutu.bip,pitukluczbork.pl

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku
konieczności uboj u zwie rząt gospodarskich
kopytnych poza rzeźnią
IJbój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźńą doĘczy sytuacji, gdy
zdrowe zwierzę, np. świnia,owca, koza, krorya, czy koń, ulegnie wypadkowi, tlp. złarrie
kończynę, kręgosłup, lub teZ ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne
poruszanie się i tym samym transport do rzęźni. W takiej sytuacji istnieje możliwośćuratowania
wartości rzeżrrej zwierzęcia.

Ętanie

1.

Co naleĘ zrobić, gdy zdrowenłierzę ulegnie rvypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezrvaó lekarza weterynarii zajmującego się

leczeniem rwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno byó leczone, poddane
ubojowi zkońeczności, czy tez uśmiercone.

Pytanie 2. Co naleĘ zrobićrjeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że rtvierzę może
być poddane ubojowi z konieczności?

1. NaleĄ

skontaktować się z najbli ższąrzeżniącelem ustalenia, czy istnieje możliwość
przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych niterzęcia poddanego ulojowi z
konieczności-tuszaziterzęciawrazzprrynależmymido niej naruądamiwewnętrznymi
musi być prueńeńona do rzeźni, grJzie urzędowy lekatz
i dokona badania

2.

poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożyciaptzęzludzi. V/ydanie takiej
oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia. mięsa na rynek, tj. oferowania do
sprzedńy i tym samym uratowania wartościrzeźnej młierzęcia.
Nalezy poddać rwieruę ubojowi z konieczności.

Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności?

Ubój z konieczności powinien być dokOnan_y. przez osoby posiadające
kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju ztrvietzątw rzeźmi.

Ętanie 4. \ł jaki sposób

iw

odpowiednie

jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?

W przypadku uboju zńerzątzkońęczności poza rzeźńąposiadacz zwierząt jest zobowipany
do podjęcia wszelkich koniecznych działń, aby jak najszybciej dokonaó uboju zńerzęcia, w
Ęm dołożyćstarń, aby podczas uboju i dzińafi z ńm nitązartych oszczędzić zńerzętom
wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony rwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być
ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr
1 099 l 2009 przez osobę posiadaj
ącą odpowiednie kwalifikacj e.
Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju możnarównież, pod
nadzorem wezwanego lękarua weterynarii, usunąó z tuszy żołądekoraz jelita zwterzęcia.

Usunięte narządy należy oznakowaó (w sposób umożliwiający ich identyfikacj ę z danątuszą)
wraz z tuszą ptzewięźćdo rzeźń.

i

Ętanie 5. Jakie dokumenĘ muszą być dostarczone do rzeźniwraz z taszą i narządami
wewnętrznymi zrvierzęcia?
Do rzęźń wraz z tuszą i natządari wewnętrznymi nllteruęcia muszą być dostarczone

następuj ące dokumenty:

.
.

oświadczęńe rolnika - stwierdzające tozs,ąmośćrwierzęciaomzzawierające informacje
na temat weterynaryjnych produktów lecmiczych lub innych środków, jakie podawano
zwierzęciu lub wobec niego stosowano, zryszczęgólnieniem dat podawania i okresów
karencji;
zaśńadczenielękarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania
przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju
z konieczności oruz informację na temat leczeńa,jakiemu poddane było to zwierzę.

Ętanie 6. W jakich warunkach tusza
powinna być przewieziona do rueźni?

wrarz

z

narządami wewnętrznymi nłierzęcia

Tusza z-łłierzęctavftaz z ptzynależnymi do niej narządari wewnętrznymi powinna byó
przeńeziona do rzeźń w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli
transport potrwa dŁużej ńż2 godziny od chwili dokonania uboju zńetzęcia,na\eży zapewnić
warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy
warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i
narądów wewnętrznych.
Pytanie 7. Co się stanie jeślilekalz weterynarii uznao że nie może być pzeprowadzony
ubój z konieczności?
Lękarz weterynarii może stwierdzić, że zńerzę powinno być leczone, albo uśmiercone. W
przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceńuzitęrzęcia, to:

.
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uśmierc ańe przeprowadzalękarzweterynari

i
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tuszamożebyć

o poddana utylizacji lub
o za zgodą .r.rędo*ego

ptzezpodanie środkausypiającego,

lekarza weterynarii' przeznaczona do skarmiania
mięsozerny ch zsllier ząt futerkowych ( eżeli chce się uzyskaó taką zgo dę, naleĘ
skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).

Ponadto, w przypadku zdrowych zńerząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak
świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju
zńerzęciaw celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzartiu takiego uboju
nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie moze
być oferowane do sprzedńy.

Ętanie 8. Co naleĘ zrobić,jeślinie znajdzie sięrzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie
tusry wrazznarządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?

W tej sytuacji rolnik moze zdecydowaó się na leczenie zslłierzęcia, uśmiercenie go bądź
przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeślinastąpi śmierć
niterzęcia, zwłoki naleĘ poddać uĘlizacj| w tym przypadku koszĘ utylizacji pokrywa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacj i Rolnictwa.

Pytanie 9. Cry w każdym prrypadku prawidłowo pueprowadzonego uboju z konieczności
można zagw arantować, że zostanie uratowana wartośćrzeźna rwierzęcia?

Mięso pozyskane ze nlvierzęcia poddanego ubojowi z konieczności,w każdym przypadku
poddawane jest badaniu poubojowemu pr7ęrowadzonemu ptzez urzędowego lekarza
weterynarii w rzeźń. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne , czy też
niezdatne do spozyciaprzez ludzi, zańmzostanie wprowadzone na rynek.
Wartośćrzeźnaziterzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako
zdatna do spozyci a przez ludzi.
Natomiast gdy fusza zostanie oceniona jako niezdatnado spożyciaprzezludzi,poddawana jest
u§lizacji (kto ponosi koszt uĘlizacji zależy od umowy jaka została zavłarta pomiędzy
rolnikiem a podmiotem prowadzącym tzeźrię) bądż za zgodą urzędowego lekarza weterynarii
przeznaczona jestdoskarmianiamięsożemychzw.teruątfu terkowych.
w przypadku uboju z konieczności łvymagane jest powiadomienie Agencji
Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa?

Ętanie 10. Cry

W kżdym przypadku przeprowadzeńauboju zkońeczności mvięrząt z gatunku bydło, owce,
kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeliu Agencji Restrukńryzacji i
Modernizacji Rolnictwa. NaleĘ parrńętać, że ubój bydłą owcy, świnilub kozy nalezy zgłosić
wterminie 7 dń.

ODracowano w:
Depańamencie Bezpieczeństwa
Zywnościi Weterynarii
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

