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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 
Suwałkach 

16-400 Suwałki, ul. Utrata 9A 

 

tel./fax. 087 566 54 81; 087 566 40 06, e-mail: suwalki.miw@wetgiw.gov.pl 

  

Nowe zasady identyfikacji i rejestracji 
zwierząt - zmiany od 18 października 2016r 

 

TRZODA CHLEWNA 
 

1. Numer identyfikacyjny świni – jest to numer siedziby stada, w której zwierzę się 

urodziło, albo innej siedziby stada, w której przebywało powyżej 30 dni. 

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować zwierzęta w terminie 30 

dni od dnia urodzenia. Oznakowanie polega na założeniu na lewą małżowinę uszną 

kolczyka z numerem identyfikacyjnym. 

3. Fakt oznakowania posiadacz zwierząt winien zgłosić w terminie 7 dni od dnia 

oznakowania Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR, podając liczbę oznakowanych 

zwierząt. 

4. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 

dni od dnia urodzenia- rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem nie 

później niż  przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada. 

5. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba 

stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany 

dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego 

zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni. 

6. Świnie, które przed dniem wejścia nowych przepisów, tj. przed 18 października 2016r 

były starsze niż 30 dni i były nieoznakowane, powinny w terminie 30 dni od wejścia 

nowych przepisów być oznakowane numerem identyfikacyjnym poprzez założenie 

kolczyka na lewą małżowinę uszną i fakt oznakowania winien być w terminie 7 dni 

zgłoszony do BP. ARiMR. 

7. W przypadku następujących zdarzeń: 

a) zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia 

b) przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich 

c) uboju zwierzęcia gospodarskiego 

              Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić do BP. ARiMR zmianę  
              liczebności  stada świń w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, podając liczbę zwierząt,  
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              które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia  
              zwierzęcia. 

 

8. W przypadku wystąpienia zagrożenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, 

zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom (ochronny -strefa 

żółta; z ograniczeniami – strefa czerwona; zagrożenia – strefa niebieska), posiadacz 

świń zobowiązany jest zgłosić do BP. ARiMR zmianę wszystkich zdarzeń 

przemieszczeń świń w terminie 24 godzin od dnia zdarzenia. 

 

Na terenie powiatu suwalskiego w strefie ochronnej – żółtej znajdują się następujące 

gminy: 

1. Miasto Suwałki 

2. Gmina Suwałki 

3. Gmina Raczki 

4. Gmina Rutka Tartak 

5. Gmina Szypliszki 

 
 

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – bydło, owce, kozy, świnie 
 

 
9. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt 

przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie 

później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba zwierząt i 

numery identyfikacyjne tych zwierząt, posiadacz zwierząt przekazuje do BP ARiMR w 

terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza ten fakt w księdze 

rejestracji zwierząt. 

10. W przypadku utraty kolczyka, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zobowiązany jest 

oznakować zwierzę duplikatem kolczyka w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 

duplikatu. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest złożyć wniosek o duplikat 

kolczyków, po otrzymaniu decyzji o przydziale duplikatów kolczyków, posiadacz 

zwierząt powinien zatrzymać dla siebie kopię takiej decyzji. 

 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 23 września 2016r o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt ( Dz. U. 2016, poz. 1605) 
 


