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Co chcę załatwić? 
Zgłosić ubój zwierząt: cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, oraz zwierząt dzikich 
utrzymywanych w warunkach fermowych na terenie gospodarstwa, w celu produkcji mięsa  
na użytek  własny (zaopatrzenie własnego gospodarstwa). 

Kogo dotyczy? 
Osób, które chcą w swoim gospodarstwie dokonać uboju zwierząt w celu produkcji mięsa 
przeznaczonego na użytek własny. 

Co przygotować? 

W tym przypadku, nie musisz przygotowywać, żadnych dodatkowych dokumentów. 
Zanim złożysz zawiadomienie do Powiatowego Lekarza Weterynarii zapoznaj się z wymaganiami 
jakie obowiązują przy uboju zwierząt w gospodarstwie, a które znajdziesz jako załącznik do karty 
usług. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

 Jeżeli zamierzasz przeprowadzić ubój cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec  lub kóz 
wypełnij Zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie. Wzór 
zgłoszenia znajduje się w załączniku do karty usługi.  

 Jeżeli zamierzasz przeprowadzić ubój innych gatunków zwierząt , nie musisz wypełniać 
żadnych dokumentów, wystarczy, że poinformujesz nas o tym telefonicznie. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

Wypełnij czytelnie wszystkie pola, które Cię dotyczą zgodnie ze wzorem wypełnienia.  
Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku znajdziesz w załączniku do karty usługi. 

Ile muszę zapłacić? Za zgłoszenie  zamiaru uboju zwierząt nic nie zapłacisz. 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Zadzwoń lub złóż dokumenty co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii.  

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Jeżeli chcesz powiadomić nas o zamiarze uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec  lub kóz, 
dokumenty możesz złożyć osobiście w pokoju nr 1 lub wysłać pocztą w poniższy adres: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach  
ul. Utrata 9, 16-400 Suwałki 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15 

Jeżeli chcesz powiadomić na o zamiarze uboju innych gatunków zwierząt zadzwoń pod numer:  
87 566 54 81.  

Co zrobi urząd? 
Przyjmiemy zgłoszenie i wpiszemy Cię do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii dotyczącego ubojów gospodarczych. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Zgłoszenie przyjmiemy w ciągu tej samej wizyty w urzędzie lub podczas jednego kontaktu 
telefonicznego. 

Jak się odwołać? W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza. 
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Informacje 
dodatkowe 

Wszystkie dodatkowe  informację otrzymasz pod numerem telefonu  87 566 54 81. 
Do Twojej dyspozycji jest również : 
faks.  87 566 40 06  oraz poczta internetowa e-mail: suwalki.miw@wetgiw.gov.pl 
Karta zawiera następujące załączniki: 
 Zał. nr 1 – zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt w gospodarstwie 
 Zał. nr 2 – ubój gospodarczy zwierząt - wymagania 

Wzór formularza jest zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 21 października 2010r. poz.1370. 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2005r o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz. U. z 2006r Nr 17 
poz. 127 z póź. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 21 października 2010r w sprawie 
wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny(Dz. U.  
z 2010r Nr 207, poz. 137). 

 Ustawa z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008r Nr 204 poz. 1281 z późn. zm.) 

 Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r  (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 106, 
poz.1002 z późn. zm.) 
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