
Hodowcy zwierząt gospodarskich 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY 
 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim przypomina o obowiązkach związanych z 

dokonywaniem uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny.  

 Posiadacze zwierząt gospodarskich mają prawo do ich uboju na terenie własnego gospodarstwa lub 

gospodarstwa prowadzącego ubój zwierząt. Ubojowi mogą być poddane świnie, cielęta do 6 miesiąca życia, 

owce, kozy i  drób w dowolnym wieku oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych.  

 Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w 

przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w 

przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.  

 Mięso pozyskane od tych zwierząt może być zużyte wyłącznie na potrzeby własne (nie może być 

odsprzedane ani  nieodpłatnie oddane na rzecz osób trzecich). 

 

Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt gospodarskich na użytek własny. 
 

 Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju należy pisemnie poinformować powiatowego 

lekarza weterynarii o zamiarze jego przeprowadzenia według załączonego wzoru powiadomienia. 

 Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny, poddaje się na 

obecność włośni.  

 Osoba dokonująca uboju powinna posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone dokumentacją. 

Zwierzę poddawane ubojowi powinno być: 

1. zdrowe,  

2. pochodzić z obszaru i gospodarstwa nie podlegającego ograniczeniom nakazom i zakazom,  

3. nieleczone lub po upływie karencji na produkty lecznicze, którymi było leczone,  

4. zarejestrowane i oznakowane. 

 

W przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz oprócz pisemnego 

powiadomienia o zamiarze przeprowadzania uboju należy złożyć oświadczenie o zagospodarowaniu na 

własny koszt materiału szczególnego ryzyka. 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 mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła; oraz  

- śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku. 

 

 Posiadacz zwierzęcia ma ponadto obowiązek złożenia w biurze powiatowym ARiMR zgłoszenia uboju 

zwierzęcia w gospodarstwie w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, 

owiec i kóz od dnia, w którym ubój miał miejsce. 

 

Kary za naruszenie przepisów  
 

Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego wynosi: 

Od 100 zł do 2.000zł – za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek 

własny,  

Od 1.000 zł do 5.000 zł – za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek 

własny.  

  

Na podstawie art. 118 kodeksu wykroczeń: 

§ 1. Kto: 

1. dokonuje uboju zwierzęcia bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w 

tym zezwoleniu,  

2. usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego badania po uboju,  

3. nie poddaje mięsa badaniu, jeżeli takie badanie jest wymagane 

- podlega karze grzywny. 

 

§ 2. Kto Wprowadza do obrotu mięso: 

1. bez wymaganego oznakowania i świadectwa,  

2. warunkowo zdatne do spożycia lub niezdatne do spożycia, wbrew określonemu sposobowi jego 

wykorzystania 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 

 

 


