
 
Ubój zwierząt na użytek własny 

podstawy prawne i wybrane najważniejsze informacje 
 
 
Dopuszcza się uboju z przeznaczeniem na użytek własny (bez wprowadzania do obrotu): 

1. Cieląt do 6 m-ca życia 
2. Świń 
3. Owiec 
4. Kóz 
5. Drobiu i zajęczaków 
6. Zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych 

 
Miejsca, w których można dokonać uboju (uboju zawsze musi dokonać osoba posiadająca 
uprawnienia do uboju zwierząt): 

1) W zatwierdzonych rzeźniach w ramach uboju usługowego 
2) Na terenie gospodarstwa, w którymi zwierzęta były utrzymywane 
3) W gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym były utrzymywane, zgodnie z 

wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 
2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na 
użytek własny (ubój usługowy w podmiotach uprawnionych)  

 
Obowiązek zgłoszenia zamiaru uboju gospodarczego do Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 
Forma zgłoszenia zamiaru uboju gospodarczego do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                
w Czarnkowie 

 Drób i zajęczaki – nie ma konieczności zgłoszenia 

 Świnie – zgłoszenie zamiaru uboju na 24 godziny przed ubojem – może być telefonicznie 

 Cielęta do 6 miesiąca życia, owce, kozy – zgłoszenia zamiaru uboju na 24 godziny przed 
ubojem – obowiązuje forma pisemna powiadomienia  

 
Owce, kozy – konieczność utylizacji materiału kategorii 1 – materiał szczególnego ryzyka (SRM) 
 
Materiał szczególnego ryzyka (SRM) u poszczególnych gatunków przeżuwaczy 

 Owce i kozy  czaszka zawierająca mózg i oczy, rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 
miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła lub zwierząt w wieku powyżej 12 
miesięcy oszacowanym według metody zatwierdzonej przez właściwy organ państwa 
członkowskiego uboju. 

 
Świnie, dziki, nutrie – konieczność badania w kierunku obecności włośni przez urzędowego 
lekarza weterynarii. Trzeba posiadać zaświadczenie z przeprowadzonego badania wystawione 
przez lekarza. 
 

 
 
 

 
 
Najważniejsze akty prawne 
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań 

weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
3. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas 

ich uśmiercania  
4. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. 

ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych 
encefalopatii  

5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego 


