
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca życia urodzonego
w państwach lub ich  regionach o kontrolowanym oraz nieokreślonym ryzyku występowania BSE,
owiec lub kóz  w wieku powyżej 12 miesięcy lub owiec lub kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty

z dziąsła, 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: 

……………………………………………………………………………………………….…………………………..……………….…………..……...............…

Data urodzenia i liczba stałych siekaczy wyrżniętych z dziąsła – w przypadku uboju owiec lub kóz: 

……………………………………………………………………………………………….…………………………..……………….…………..……...............…

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: 

……………………………………………………………………………………………….…………………………..……………….…………..……...............…

Zgłoszenie dotyczy / nie dotyczy3) uboju zwierząt, o których mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia: 

……………………………………………………………………………………………….…………………………..……………….…………..……...............…

Inne dane, w tym numer telefonu lub adres e-mail, przekazującego powiadomienie: 

……………………………………………………………………………………………….…………………………..……………….…………..……...............…

II. Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka 
Oświadczam,  że  zagospodaruję  na  własny  koszt  materiał  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)
i  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1069/2009  z  dnia  21  października  2009  r.
określającym  przepisy  sanitarne  dotyczące  produktów  ubocznych  pochodzenia  zwierzęcego  i  produktów
pochodnych,  nieprzeznaczonych  do  spożycia  przez  ludzi,  i  uchylającym rozporządzenie  (WE)  nr  1774/2002
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1,
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)



Szanowni  Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich

       Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do

obwiązujących  przepisów  prawa  przypominam  o  konieczności  zgłaszania  do  Powiatowych  Lekarzy

Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek

własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej ulotki.

       Przypominam ponadto, że powstające przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz uboczne

produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii  1 (SRM) powinny być przekazane do zbiornicy lub zakładu

utylizacyjnego kategorii 1. Do ubocznych produktów kategorii 1 zaliczamy:

* w odniesieniu do bydła do 6 miesiąca życia:

- migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdym wieku.

* w odniesieniu do owiec i kóz:

-  czaszka zawierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub

które maja stały siekacz wyrżnięty z dziąsła

- śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.

       Ponadto  informuję,  że  przy  składaniu  powiadomienia  o  zamiarze  dokonania  uboju  na  terenie

gospodarstwa  cieląt,  owiec  i  kóz  będą  wydawane  bezpłatnie  oznakowane  czarne  foliowe  worki  do

przechowywania SRM.

       W przypadku  uboju  trzody  chlewnej  należy  pamiętać,  że  nie  oczyszczony  przewód pokarmowy

powinien zostać przekazany do zakładu utylizacyjnego. W przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego

treść jelit może służyć jako nawóz, natomiast wyczyszczone jelita stają się środkiem spożywczym i mogą

być  wykorzystane  do  produkcji  żywności.  Prawidłowość  zagospodarowania  ubocznych  produktów

pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt  na własne potrzeby w gospodarstwie

będzie kontrolowana przez Inspekcję Weterynaryjną. 

                                                                                      
                                                                                                                           Główny Lekarz Weterynarii



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-
200 Wysokie Mazowieckie; tel. 86 275 23 54 
2)  kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Powiatowym  Inspektoracie  Weterynarii  w  Wysokiem  Mazowieckiem  możliwy  jest  drogą
elektroniczną  na  adres  e-mail:  wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl  lub  pisemnie  na  adres  Powiatowy  Inspektorat  Weterynarii  w  Wysokiem
Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
    a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
     b)  wykonywania  przez  administratora  zadań realizowanych w interesie  publicznym lub sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej
administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają
dane  osobowe  w  imieniu  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  w  Wysokiem  Mazowieckiem  na  podstawie  zawartej  z  Powiatowym
Inspektoratem Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
5)  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  określony  w Rzeczowym Wykazie  Akt  obowiązującym w Powiatowym Inspektoracie
Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia        
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jej dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. 
9) dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


