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INFORMACJA O  UBOJU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA 
UśYTEK WŁASNY 

 

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21. 10. 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa przeznaczonego na uŜytek własny (Dz. U. Nr 207, 
poz. 1370), na 24 godziny przed ubojem posiadacz zwierząt 
gospodarskich lub prowadzący gospodarstwo na terenie którego 
będą ubite inne niŜ utrzymywane w tym gospodarstwie zwierzęta, 
informuje  powiatowego lekarza weterynarii na piśmie o zamiarze 
przeprowadzenia uboju. 

1.Uboju zwierząt mogą dokonywać osoby, które: ukończyły 18 lat; 
posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, odbyły 
szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku 
ubojowym pod stałym nadzorem osoby posiadającej 
udokumentowany 3-letni staŜ pracy na stanowisku ubojowym. 
Kwalifikacje osoby dokonującej uboju muszą być potwierdzone 
stosownym dokumentem.  

2. Na uŜytek własny dozwolony jest ubój cieląt do 6 mcy Ŝycia 
oraz owiec, kóz i świń bez względu na wiek. 

Odpady poubojowe, stanowiące materiał szczególnego ryzyka 
(SRM) podlegają unieszkodliwieniu w zakładzie utylizacyjnym na 
koszt właściciela.  

Pokwitowanie dostarczenia SRM naleŜy okazać w Inspektoracie 
Weterynarii.   

 

 



 

 

  

Owce i Kozy 

  

  

SRM stanowią narządy lub części 
tuszy 

  

Cielęta do 
6 miesięcy 

do 12 
miesięcy 

od 12 
miesięcy 

czaszka łącznie z mózgiem i 
gałkami ocznymi 

- - tak 

migdałki tak - tak 

jelita  tak tak tak 

śledziona - tak tak 

rdzeń kręgowy - - tak 

stałe odpady powstające przy 
uboju i obróbce  

tak tak tak 

NajbliŜsze zakłady utylizacyjne: 

ZRHU Neutil Kotarski – Dębnica Kaszubska, Dudzicze 1 – 13 km 
od Słupska     tel. 59  843  11  43    lub   601 92 86 04 

    Struga SA ZU Karlino,  ul.Kołobrzeska 13,  pow. Białogard – 70 
km od   Sławna   tel. 94  311  72  38  lub   660 71 04 96. 

Wg informacji ZU Karlino koszt utylizacji przy transporcie 
własnym wynosi 50,00 zł., naleŜność za dojazd przy odbiorze z 
gospodarstwa ( przy okazji )  -  20,00 zł 

Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa 
na uŜytek własny, przewidziano karę pienięŜną w wysokości od 
100 zł. do 2 000 zł. 

 


