
Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła 
    
Imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia  
  

Adres posiadacza zwierzęcia   
  

Imię i nazwisko podmiotu prowadzącego gospodarstwo   
  

Adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo   
  

Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi  
  

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi  
  

Numer identyfikacyjny zwierzęcia/ zwierząt 
poddawanych ubojowi 

 

 
   

Miejsce uboju  
  

Termin uboju  
  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju   
  

Adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju  
  

Inne dane, w tym nr telefonu przekazującego powiadomienie  
  

 
Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka 
 

Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego                            
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2001r. ustanawiającym zasady 
dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii                                     
( Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,                                     
rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.)i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE )                                 
nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającym przepisy sanitarne dotyczące                               
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,                                     
i uchybiającym rozporządzenie ( WE ) nr 1774/2002 ( rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego ) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego  i Rady ( WE ) nr 999/2001 
 

Informacje o zgłoszeniu mięsa do badanie poubojowego 
 

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa 
pozyskanego  ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny. 
 
 
 
 

   

   

  ( data i podpis ) 
    
¹  dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym, niż gospodarstwo w którym zwierzęta były utrzymywane 
²  w przypadku świń pochodzących z gospodarstw lub obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom ze względu          
   na chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach  
   pochodzenia zwierzęcego 
³  niepotrzebne skreślić. Uwaga: mięso pozyskane ze świń pochodzących z gospodarstw lub obszarów podlegających ograniczeniom,  
   nakazom lub zakazom ze względu na chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art.10 ust. 2 ustawy                      
   z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, musi zostać poddane badaniu poubojowemu. 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Złożenie wypełnionego wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez Administratora tj. Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki danych osobowych 

zawartych we wniosku w załatwieniu sprawy, której wniosek dotyczy. 

2. Nie podanie wymaganych danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością realizacji sprawy, której wniosek 

dotyczy. 

3. Dane osobowe są podawane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. W przypadku zmiany danych kontaktowych należy 

niezwłocznie poinformować Administratora o zmianie.  

4. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania. 

  

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na kontaktowanie się ze mną w sprawach związanych z realizacją wniosku na adres e-

mail podany we wniosku, co pozwoli na przyspieszenie załatwienia sprawy, której dotyczy wniosek. Jestem świadomy, że 

przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody oraz prawo dokonania zmiany danych do kontaktu.    

*Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na kontaktowanie się ze mną w sprawach związanych z realizacją wniosku na numer 

telefonu podany we wniosku, co pozwoli na przyspieszenie załatwienia sprawy, której wniosek dotyczy. Jestem świadomy, 

że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody oraz prawo dokonania zmiany danych do kontaktu.  

 

    

 

 

 ………………………………………… 

             Czytelny podpis 


