ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia,
owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
I. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:
................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)
................................................................................................................................................
Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:
................................................................................................................................................
Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:
................................................................................................................................................
Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2)
................................................................................................................................................
Miejsce uboju:
................................................................................................................................................
Termin uboju:
................................................................................................................................................
Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:
................................................................................................................................................
Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:
................................................................................................................................................
II. Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka
Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka
dokonanego 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.).
III. Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego
Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego
mięsa pozyskanego3) ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek
własny.
......................................
(data i podpis)
______
1)
Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta
były utrzymywane.
2)
Dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz, jeżeli z przepisów o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia.
3)
Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI
ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA
WETERYNARII

1)
2)
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
a)
b)

1)
2)

1)
2)
3)

I. Sposób pobierania próbek mięsa
1. U świń domowych:
pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów
przepony w przejściu do części ścięgnistej;
łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.
2. U dzików:
pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:
mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,
mięśni żuchwowych,
mięśni przedramienia,
mięśni międzyżebrowych,
mięśni języka;
jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt 1, wówczas pobiera się
cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;
łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.
3. U nutrii:
pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów
przepony w przejściu do części ścięgnistej albo
pobiera się jedną próbkę mięsa wielkości dwóch orzechów laskowych z mięśnia jednego filaru
przepony - w przypadku gdy drugi filar przepony jest niedostępny, albo
pobiera się dwie próbki mięsa każda wielkości orzecha laskowego z części żebrowej lub
mostkowej przepony - w przypadku braku mięśni obu filarów przepony, albo
pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z:
mięśni języka,
mięśni żuchwowych lub międzyżebrowych - w przypadku braku mięśni przepony.
II. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii
1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:
niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z
którego tuszy próbki zostały pobrane;
niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.
2. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających
rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.
3. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:
wieku zwierzęcia;
miejscu pochodzenia zwierzęcia;
części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
Wykaz wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej
Podlaskiej lek. wet. do wykonywania urzędowych czynności w zakresie badania mięsa
zwierząt poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięsa zwierząt dzikich
poddanych odstrzałowi w 2011 roku .
Lp.

Imię i nazwisko lek. wet. Obszar działania

21- 500 Biała Podlaska
ul.Żeromskiego1
2. Janusz Sielski
miasto i gm. Biała Podlaska 21- 500 Biała Podlaska
ul.Żeromskiego1
3. Tomasz Andrejuk
Gm. Kodeń
21-509 Kodeń
ul. Sławatycka 20
4. Radosław Czyżak
gm. Rokitno
21-504 Rokitno 63
5. Ryszard Karcz
gm. Piszczac
21-530 Piszczac
ul. Młynarska 1
6. Tadeusz Łaski
gm. Tuczna
21-523 Tuczna 312
7. Andrzej Symbor
gm. Zalesie
21-512 Zalesie, Kijowiec 2
8. Ryszard Torbiczuk
gm. Wisznice
21-580 Wisznice
ul. Zawadzkiego 3
9. Adam Pyrkosz
gm. Wisznice
21-580 Wisznice
ul. Zawadzkiego 3
10. Krzysztof Woliński
gm. Leśna Podlaska
21-542 Leśna Podlaska
ul. Lipowa 8
11. Stanisław Ziętecki
gm. Łomazy
21-532 Łomazy
ul. Wisznicka 14
12. Roman Makaruk
gm. Rossosz
21-533 Rossosz
ul. Lubelska 65
13. Jarosław Karcz
gm. Janów Podlaski
21-505 Janów Podlaski
ul. Bialska 30
14. Agnieszka Grąziowskagm. Janów Podlaski
21-505 Janów Podlaski
Maciela
ul. Bialska 30
15. Jan Laskowski
gm. Swory
21-536 Swory
ul. Rolnicza 1
16. Leszek Zubik
miasto i gm. Międzyrzec
21-560 Międzyrzec Podlaski
Podlaski
ul. Radzyńska 2
17. Magdalena Koc- Matysiuk miasto i gm. Międzyrzec
21-560 Międzyrzec Podlaski
Podlaski
ul. Wiejska 6
18. Paulina Miłosz
miasto i gm. Międzyrzec
21-560 Międzyrzec Podlaski
Podlaski
ul. Brzeska 46
19. Kazimierz Marek
gm. Sosnówka
21-518 Sosnówka 44/6
20. Andrzej Więcek
gm. Sosnówka
21-518 Sosnówka 44/6
21. Andrzej Jelinek
miasto i gm. Terespol
21-550 Terespol
ul. Piłsudskiego 29
22. Stefan Niczyporuk
gm. Konstantynów
21-543 Konstantynów
ul. Kościuszki 3
23. Grzegorz Pawełczak
gm. Drelów
21-570 Drelów
ul. Bankowa 19
1.

Jan Klimiuk

miasto i gm. Biała Podlaska

Siedziba

