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Skierniewice, dnia ĄĘ^^"rnika
2016r.IIYSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
,! g FĄź, :fij6

W §KIERNIEWICACH

Tad,eusz Domąreckl ......,::.;§.

Panowie Wójtowie Gmin
Bolimów, Gluchów, Godzianów,
Kowiesy, Lipce Reymontowskie,

MakówrNowy Kawęczyn,
§kierniewice, Słupia

Nasz znak: PlWetz4600 .87.7016

W zwi€ku z wejściem z rlniem 18.10,2016r. Ustawy o znianie niektórych ustaw w celu

ułatwienia nlła\czania chorób zakńnych zńeruąt z drlla 23 września 20I6t. ( Dz.U. z20t6r" Poz.

1605), która m.in. zmienia sposób znakowania , tenmĘ Ęestracji w BP ARiMR zdarzeń dla stad

tzody c}rlewnej oraz wprowadza dodatkowe obowięki zwtązarte z rejestracją dla posiadaczY

złńerząt gospodarskich; Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skiemiewicach zrłrraca się z proŚbą o

przekazantewszystkim hodowcom jak i osobom zainteresowanym, w ntyczajowo przyjęty sposób,

ponższych informacji. ./,,
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i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

: tel": (46) 833 32 68, fa:c (46| 832 26 25, e-mail: skierniewice,miv@wetgiw.gov.pl



Świnie urodzone w gospodarstwie powinny być oznakowane w terminie

30 dni od dnia urodzenia ptzęz zńożenię na lewą ma}żowinę u§zną

kglg }'ka r nuffiereĘ i{en§{ikąty{nv,{ll, & w prąlpadku opuszczenia

siedziby stada przed upĘwem 30 dni od dnia urodzenia - nie pózniej niz

przed dniem opuszczeniaprzezto zwierzę siedziby stada;

Posiadacz włierząt z gatunku trzoda chlewna zg}asza kierownikowi biura

ARiMR fakt ozrrakowania świni zgodnie z pkt 1, w terminie 7 dni od dnia

oanakowania, określając liczbę ozrakowany ch nłłietąt.

SWINIE ĘPCHODZACE Z ?ĄĘVPU.

w ptzypadku gdy świnia zostala przemieszczona do siedziby stada innej

niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada

dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowięany dodatkowo oznakować

tę świnię przęz rqvtątu$w$nit n§,ry*l"ŁitteĘry,fikn§vinego zgodnego z

num€rem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

4. Posiadacz świni zg}asza kierownikowi biura fakt oznakowania świni

zgodniezust.2a,@Ł-U.doddniategooznakowania,okreś1ając
liczbę dodatkowo oznakowanvch ągieJzat.

Posiadacgt fi,viń nieo,pFrgkawnny§$ pnfigd d&i m,weifuia w *yeie ninfuiszei

ustałvy" które sa starsze niż 30 dni. lnakuią te świnie w soosób zapisanv

PS\ffYźl§J . w torm§nig 30 dni o{t tl,ftia wei§cia w żvcie ninieiszęi ustawv. i

Restrukturvzacii i Modernizacii Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia

oznakpwania"

1.

2.

u.

3.



Posiadacz świń jest obowiązany zglosić kierownikowi biura w
terminie 7dn!!!!!!! ( wcześniei bvło 30 dni)

. zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada ( np. kupno,

padnięcie, sprzedaż), zwyjątkiem urodzenia, przywo^l z panstw

trzecich albo państw człoŃowskich,

o ubój zwieruęcia gospodarskiego- z podaniem |iczby młierząt,

które przybyły lub ubyĘ ze stada, otaz miejsca pochodzenia lub

pt zęznraczęnia rw ierzęcia.

w przvnadku zagrożenia wystąpienia choroby zal<aźnej

podlegającej obowiązkowi wvalczania i określony zostanie obszar

zapowietrzony ) zagrożony lub inny obszar podlegający

ograniczeniom posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić

Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada w

terminie 24 godzin.

rv. §PI§ zwIsRzAT.

Posiadacz zwieruęcia gospodarskiego dokonuje co naimniei raz na dwanaście
miesiecv. nie późniei iednak niż w dniu 31 grudnia, spisu rwierząt
przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery
idenffikacyjne Ęch zwie rząt.

l 2. Liczbę i numery identyfikacyjne nlłierząt gospodarskich ustalone
podczas spisu, umieszcza się w księgach rejestracji stad

o 3. posiadacz nltierzęcia gospodarskiego przekaztlje liczbę i numery
identyfikacyjne rwietząt gospodarskich, ustalone podczas spisu
kierownikowi biura:

1) na formularzu udostępnionym przezAgencję albo
2) w formie elektronicmej:
a) przezumięszczenie danych na informatycłrlymnośniku danych w sposób



określony przez Agencję albo
b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej
ptzez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu
teleinformatycanego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr nłłierząt
gospodarskich oznakowanych - w terminie 7 dni od dnia dokonania tego
spisu.

zabrania się:
1) utrzymywania twierząt:
a) nieoznakowanych,
b) bez wymaganego dla bydła paszportu albo duplikafu paszporfu;
2) wprowadzania do obrotu rwieruąt:
a) nieoznakowanych,
b) bez wymaganego dla bydła paszportu albo duplikafu paszportu;
3) nabywania zwierząt:
a) nieoznakowanych,
b) bez wymaganego dla bydła paszportu albo duplikafu paszportu
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,!a,a-.I*AŻDY ZAKUP ŚWtŃ DO STADA MUSI BYĆ
zACIPATR,zol§Y w śwl^eDEcTWo zDR.owI.A,
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W przypadku niedopełnienia obowiązków zawartych powyżej
będą nakładane sankcje na posiadaczy rwierząt gosPodarskich .


