
Ubój na własny użytek – obowiązki posiadacza zwierząt 
 
Ubojowi na użytek własny można poddać utrzymywane w gospodarstwie cielęta  

do 6 miesiąca życia, świnie, owce i kozy w tym celu należy spełnić następujące wymogi, 

wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  21 października 2010 r.     

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny: 

1. powiadomić w formie pisemnej  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim, 

co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt łącznie z oświadczeniem                       

o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka.  

Świnie- ze względu na strefę czerwoną ASF- przed planowanym ubojem Powiatowy Lekarz 

Weterynarii  w  Ożarowie Mazowieckim  dokonuje pobrania krwi zwierzęcia, w celu przesłania jej 

do laboratorium. Ubój może nastąpić po otrzymaniu wyniku ujemnego  i uzyskaniu zezwolenia  

od Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

2. zagospodarować materiał szczególnego ryzyka pochodzący z ubitych zwierząt na własny 

koszt poprzez przekazanie do zbiornicy lub zakładu utylizacyjnego   

Materiał szczególnego ryzyka stanowi: 

- owce i kozy niezależnie od wieku: śledziona i jelito kręte 

- owce i kozy w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty                         

z dziąsła: czaszka zwierająca mózg i oczy, migdałki i rdzeń kręgowy, śledziona i jelito kręte 

- bydło do 6 miesiąca życia: migdałki, jelito od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka,                  

gałki oczne 

3. ubojowi można poddać tylko zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograniczeniom wynikającym ze 

zwalczania chorób zakaźnych, po upływie okresów karencji po stosowaniu środków leczniczych, 

a także przy zachowaniu przepisów dotyczących humanitarnego uboju oraz przepisów o systemie 

identyfikacji i rejestracji zwierząt 

4. ubój dokonywany jest przez osobę uprawnioną do przeprowadzania uboju po poprzednim 

pozbawieniu zwierzęcia świadomości. Uboju nie wolno wykonywać w obecności dzieci. 

5. mięso świń poddanych ubojowi nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem 

zaświadczenia od urzędowego lekarza weterynarii o poddaniu badaniu na obecność włośni z 

wynikiem ujemnym  

Badanie mięsa w kierunku włośnicy: 

- przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żyrardowie Pracownia Badań Mikrobiologicznych 

Stanowisko Zamiejscowe Działu Badań Mięsa Na Obecność Włośni ul. Czysta 3, 96-300 

Żyrardów tel. 46 854 12 47 

- Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie ul. Lechicka 21, 02-156 Warszawa tel. 22 846 30 
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6. mięso pochodzące z uboju gospodarczego może być wykorzystane wyłącznie na użytek 

własny, nie może być wprowadzane do obrotu 

7. posiadacz zwierzęcia ma również obowiązek zgłoszenia faktu dokonania uboju na potrzeby 

własne w ARiMR w ciągu 7 dni po jego dokonaniu 



 

W przypadku niewypełnienia wyżej wymienionych obowiązków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w 

Ożarowie, będzie zmuszony kierować sprawy do organów ścigania. 

 

Za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny 

Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z § 1 pkt 33 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie 

przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 93, poz. 600) nakłada karę 

pieniężną w wysokości od 1000-5000 zł. 

Natomiast za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, w 

tym nie zgłoszenie uboju zwierząt z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem powyższe 

rozporządzenie przewiduje zgodnie z § 1 pkt 34 karę w wysokości od 100-2000 zł. 

 


