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Załącmik do rozpoządzcnia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsiz dnia 24 sieęnia 2022 T. (Dz. U. poz. l896)

IrZÓR

POWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA LBOJU BYDŁA
DO DW1INASTEGO MIESIĄCA ŻYCIA URODZONEGO W PAŃSTWACH LUB lCH REG|ONACH

O KONTROLOWANYM ORAZ NTEOKREŚI,ONYU nYZYrU WYSTĘPOWANIA BSE,
OWIEC LUB KÓZ W WIĘKU POWYŻEJ 12 MIESIĘCY LIJB OWIEC LUB KÓZ, KTÓRE MAJĄ STAŁY SIEKACZ

WYRZNIĘTY Z DZIĄSŁA, W CELU PRODUKCJI MIĘSA PRZEZNACZONEGO NA UŻYTEK WŁASNY

Informacja o zamiarze prz€prowadzenia uboju
lmię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia,,

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adTes podmiofu prowadzącego gospodarstwo:l)

Catunek zwierąt poddawanych ubojowi:

;;; il;i; t i;"b; ;# ;i;k;ó -y*til; ; ;;i,;; _ * p;;;dil ;;.j; ;;i;; il ;;;,

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2)

Miejsce uboju:

ii,,o,;;t"jr,

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

Zgłoszenie dotyczy / nie dotyczyr) uboju zwierząt, o których mowa w § 2 ust. 3 tozpotądzsńa:

lnne dane, w tym numer telefonu lub adres e-mail, przekazującego powiadomienie:

. oświadczenie o zago§podarorvaniu materialu szczególnego ryzyka

Oświadczarą że zagospodanrję na wła§ny koszt matęriał szczególnego ryryka zgodnie z rozporządzeniemParlamenfu
Europejskiego i Rady (WE) nr 9991200l z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotycząaę zapobiegania,
kontroli i zwalcząnia niektórych pasźowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L l47 z 31.05.200l, str. l,
zpóżl. zm. * Dz.Utz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz,3,t.32, str. 289) i rozpotządzen|em Parlamenfu EuIo-
pejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 2l października 2009 r. określającym przepisy sanitame doryczące pro-
duktów ubocznych pochodzerria zwierzęcego i produktów poclrodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 177412002 (rozporządzelie o prodŃtach ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego) (Dz. Utz, UE L 300 z 14.11.2009, stł. 1, z późn. zm.).

_lll. lnformacja o zgłoszcniu mięsa do badania poubojolvcgo

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zglaszalt do badania poubojowcgo nrięsa pozyskanogor)
ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

(data ipodpi'

])

3)

DoĘczy uboju zwierząt w gospodar§twie itlny niż gospodarstwo, w któryn] zwierzęta były utrzymywane,
Dotyczy, jęże|i z vzepisów o systemie identyfikacji i rejeskacji zwierząt wynika obowiązck oznakowania zwierzęcia.
Niepotrzebne skreślić.




