WARUNKI UBOJU ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE NA UŻYTEK
WŁASNY
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje, że w związku z
rozporządzeniem w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa
przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2016 poz. 885) posiadacz zwierząt
gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa. Z cytowanego
powyżej aktu prawnego wynika że mięso świń, nutrii poddanych ubojowi oraz mięso
dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa poddaje się badaniu na włośnie. Próbę do
badania pobiera;
- urzędowy lekarz weterynarii w przypadku gdy tusza podlega badaniu poubojowemu,
- posiadacz mięsa w przypadku dzików i uboju zwierząt na terenie własnego
gospodarstwa,
- podmiot dokonujący uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw.
Mięso świń i dzików nie może zostać spożyte ani przetworzone przed badaniem na
obecność włośni i uzyskaniem zaświadczenia o przeprowadzeniu badania z wynikiem
ujemnym.
Ubój trzody chlewnej zgłaszamy do miejscowego urzędowego Lekarza Weterynarii lub
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dodatkowo obowiązkowo dokonujemy badania
mięsa na obecność włośni.
Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w
gospodarstwie:
- uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomości,
- zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,
- fakt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR, oraz do
Inspekcji Weterynaryjnej
Wykaz pracowni gdzie można zbadać próbkę mięsa w kierunku obecności włości
POWIAT WIELUŃSKI
Terenowa pracownia wytrawiania
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w
Wieluniu
ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń

POWIAT PAJĘCZAŃSKI
Terenowa pracownia wytrawiania
Usługi Weterynaryjne Sanitas Jan i
Krzysztof Filocha
ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno

tel. (043) 843-36-49

tel. (034) 311-20-59

Gabinet Weterynaryjny
Mierzyce 160
98-324 Wierzchlas
Badający lek wet Artur Piosczek

Usługi Weterynaryjne
ul. 1-go Maja 18
98-332 Rząśnia
Badający : lek wet Bogdan Włodarczyk

tel.(043) 842-25-96

tel. (044) 631-71-96

Gabinet Weterynaryjny
Jachowicz – Wieloch
ul. Rzemieślnicza 9
98-346 Skomlin
Badający: lek wet Roman Jachowicz

Przychodnia Weterynaryjna
Lek wet Piotr Gwoździk
ul. Mickiewicza 1
98-338 Sulmierzyce
Badający lek wet Piotr Gwoździk
Lek wet Kazimierz Jacek Gwoździk

tel. (043) 842-69-83

tel. (044) 684-60-48

