………………………………….
( miejscowość, data)

PIW bż. …………….……
( Wypełnia PIW )

Do
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Aleksandrowie Kujawskim
87-700 Aleksandrów Kuj
ul Wyspiańskiego 3

Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju2
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi:
…………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………...
2. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo w którym
dokonany ma być ubój ( jeżeli inne niż te w którym było utrzymywane):
…………………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………...
3. Gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi: ………………………………………………………...
4. Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi: …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
5. Miejsce i termin uboju: ……………………………………………………………………………………
6. Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju: …………………………......
………………………….…………………………………………………………………………..............
7. Imię i nazwisko oraz numer telefonu informującego:
……………………………………………………………………………………………...………………
………………………………
(podpis składającego informację)

Niniejszym informuję, że:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim (87-700) przy ul.
Wyspiańskiego 3, nr telefonu: 054 282 27 03, adres poczty elektronicznej: aleksakuj.piw@wp.pl, zwany dalej Administratorem;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji następujacych zadań inspekcji weterynaryjnej:
a) ochrona zdrowia zwierząt,
b) bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego,
c) bezpieczeństwo żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego
znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy regulujące działania inspekcji weterynaryjnej, takie jak:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
b) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
c) ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu,
d) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwlaczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
e) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzącego,
f) ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
g) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
h) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
podanie danych jest obowiązkowe,
posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji prawnych działań.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją

....................................................
podpis petenta

Pouczenie:

1. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu poubojowemu, badanie
próbek mięsa na włośnie – jest obowiązkowe.

2. Niniejsza Informacja powinna wpłynąć do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce

przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub
zajęczaków, w celu produkcji mięsa, jeżeli ubój ma być dokonany:
1) na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane - posiadacz zwierząt,
2) w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane - podmiot prowadzący to
gospodarstwo.
3. Sposób dostarczenia informacji: listownie lub osobiście na w/w adres aleksakuj.piw@wp.pl., fax: 54 282 27 03.
4. Niestosowanie się do przepisów prawa wymaganych przy produkcji mięsa na użytek własny podlega karze pieniężnej
w wysokości: od 100 zł do 2 000 zł zgodnie z §1 pkt. 34) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26
maja 2010 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia
zwierzęcego ( Dz. U. z 2010 r., nr 93, poz. 600, ze zm.).
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wymagań
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 885).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 885)

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO
URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII
I.

Sposób pobierania próbek mięsa
1. U świń domowych:
1) pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do
części ścięgnistej;
2) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

II. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii
1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:
1) niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki
zostały pobrane;
2) 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:
1) wieku zwierzęcia;
2) miejscu pochodzenia zwierzęcia;
3) części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

