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Ubój gospodarczy 

 
Wymagania weterynaryjne przy pozyskiwaniu mięsa na 

użytek własny. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21 października 2010roku w sprawie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, ubojowi na terenie 
gospodarstwa poddaje się zwierzęta zdrowe, nie pochodzące z gospodarstw 
lub obszaru na który wydano zakazy lub nakazy związane z wystąpieniem 
lub podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej, po upływie karencji na 
ewentualnie stosowane środki lecznicze. 

Produkcja mięsa na użytek własny oznacza pozyskiwanie mięsa z 
utrzymywanych w gospodarstwie cieląt do 6 miesiąca życia, świń, 
owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w 
warunkach fermowych lub pozyskanych w wyniku odstrzału dzikich 
zwierząt łownych, przeznaczonego na własne potrzeby. 

W przypadku zamiaru przeprowadzenia w gospodarstwie uboju: 
cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec lub kóz należy o tym 
poinformować powiatowego lekarza weterynarii, co najmniej 24 godziny 
wcześniej. Informacja powinna zawierać następujące dane: 

♦Imię, nazwisko, adres telefon posiadacza zwierząt poddanych ubojowi, nr 
stada, 

♦Gatunek i liczbę zwierząt, 

♦Nr identyfikacyjny zwierzęcia – zgodnie z obowiązującymi przepisami o 
identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

♦Miejsce i termin uboju, 

♦Imię nazwisko i adres osoby uprawnionej do przeprowadzenie uboju. 
Informacja w przypadku uboju cieląt, owiec i kóz powinna być 

złożona pisemnie wraz z oświadczeniem o zagospodarowaniu na własny 
koszt materiałów szczególnego ryzyka, którymi są w przypadku: 
Cieląt do 6 miesiąca życia – migdałki, krezka i jelita, 
Owiec i kóz w wieku do 12 miesięcy - śledziona i jelito biodrowe, 
Owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy – śledziona, jelito biodrowe, 
migdałki, rdzeń kręgowy i czaszka. 
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Odbiorem do utylizacji tych materiałów na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego zajmują się podmioty: 

Powiat Adres Telefon 

Bartoszyce 
Zbiór surowców pochodzenia zwierzęcego, usługi 

transportowe Ryszard Pręgowski, Perkuiki5 
606 648 179 

Działdowo 
Zbiornica Padłych Zwierząt Mieczysław Adamowicz, 

Jabłonowo 2 13-230 Lidzbark 
500 651 981 

023 696 93 33 

Ełk 
Wytwórnia pasz i mączek mięsno- kostnych 

Jan Laskowski, Nowa Wieś Ełcka, ul.Ełcka1A 
tel (87) 6201586 

Elbląg 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp z.o.o, 

ul.Szańcowa1 82-300 Elbląg 
tel 48(055)  232-42-

57 

Lidzbark 
Warmiński 

Zbiórka Surowca Utylizacyjnego Magdalena Czaplińska ul.1 
Maja 12, 11-130 Orneta* 

tel.  55 24 21 228 
kom: 606 999 418 
kom: 668 992 184 
kom: 668 992 194 

Olecko 
STRUGA S.A. 

Zakład Pośredni kat I i II w Olecku zaplecze ul.Kościuszki 

Olecko 
tel. 87 523 46 73, 

87 520 20 51 
fax  87 520 20 52  
tel. kom. 604 519 

995 

Usługi Transportowe Cezary Dżbik, ul.Kołobrzeska13h/120 
89- 541 41-00 lub 

060709004 

Usługi Transportowo Handlowe  Ireneusz Mażewski, 
ul.Bałtycka17B/6 

tel. 89 676 12 92 
ul. Jarocka 78 E/35 

Andrzej Figa ul.Słoneczna3 „FIGA” Odbiór Surowców 
Pochodzenia Zwierzęcego 

89 715 23 44 
0609547403 

"PGM spółka z o.o. " S.K.A 
ul. Kasprzaka 1/3 
10-057 Olsztyn tel.: 89 544 98 00 

Olsztyn 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Total Service” 
ul.Lubelska43d 

895 414 100 

Ostróda 
Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, ul. Jana III 

Sobieskiego 1 
tel. (89) 676 07 93 
lub 601 277 040 

Szczytno 
Saria Polska Sp.z o.o Oddział Długi Borek Świętajno 

poczta: 12-140 Długi Borek 
tel: (89) 6226970 

Węgorzewo 
SRTUGA S.A. w Jezuickiej Strudze punkt w Kalskich 

Nowinach 

CENTRALA 
Jezuicka Struga 3 

88-111 Rojewo  
tel.  52 351 10 90 
tel./fax  52 351 25 

24 
struga@struga.pl   

Pogotowie 
Utylizacyjne 

 
tel. 52 351 10 39 



 

  

Ponadto, mięso świń, dzików i nutrii podlega obowiązkowi badania w 
kierunku włośni. 
Informacje o uboju należy kierować do właściwego terytorialnie Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii: 

POWIAT ADRES TELEFON 

13-200 Działdowo,  
ul. Męczenników 11 

Działdowo 
dzialdowo.piw@wetgiw.gov.pl 
piw.dzialdowo@poczta.onet.pl 

(023) 697-20-17 
fax (023) 697 61 32 

 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, kto nie spełnia wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa na użytek własny podlega karze grzywny w wysokości 
od 100 zł do 2000 zł. (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za 
naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego). 
 
 
UWAGA !! 
 
Sposób pobierania próbek do badania na włośnie: 
(pobiera urzędowy lek. wet.  lub właściciel według poniżej opisanych 
wymogów) 
 
U świń pobieramy kilka próbek z obu filarów mięśni przepony o łącznej 
wadze min. 50g 
U dzików pobieramy 6 próbek mięsa – mięśnie z obu filarów przepony, 
mięśni żuchwowych, mięśni przedramienia, mięśni żebrowych i mięśni 
języka o wadze łącznej min. 50 g. Jeżeli nie można pobrać próbek z tych 
mięśni, należy pobrać je z mięśni dostępnych, minimum w 4 miejscach. 
W przypadku zlecenia badania poubojowego świni lub dzika po odstrzeleniu, 
urzędowemu lekarzowi weterynarii, on sam pobierze próbki do badania na 
włośnie. 
 


