
Uwaga!

Zmienity si? przepisy dotyczqce
identyfikacji i rejestracji zwierz^t

()d 18 pazdziernika 2016 r rolnicy posiadajqcy zwierzeta gospodarskie muszq stosowae
sie do nowych zasad. Ponizej prczentujemy najwazniejsze zmiany.

1. /godnie z nowymi przcpisami Numer identyfikacyjny swini - jest numcrcm
siedziby stada, w ktorej zwierzc sic urodzilo, albo inncj siedziby stada, w ktorej

przebywalo powyzej 30 dni.

2. Posiadac/, swini zobowiqzany jest o/.nakowac swinie w terminie 30 dni od
dnia urodzenia popr/ez /ato/cnic na lew^ nial/,o\viiu- iis/.na kolc/yka z
numcrcm identyfikacyjnym.

W przypadku opuszc/.enia przcz swini^ siedziby stada urodzenia przed uplywem 30
dni od dnia urodzenia - posiadacz swini zobowiqzany jest o/nakovvac swinie
kolczykiem nie po/nicj, niz przed dniem opuszezcnia przez to zwierze siedziby
stada.

3. W przypadku, j;dy swinia zostala przemieszczona do siedziby stada innej niz
sicdziba slada urodzenia i przebywa w tcj sied/ibie stada dluzcj niz 30 dni.
posiadacz swini jest zobowiqzany dodatkowo oznakowac t^ swinie poprzez
wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby
stada, w ktorej swinia przebywa powyzej 30 dni.

4. W terminie 7 dni od dnia oznakowania swini, nalezy zglosic Kierownikowi
Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzecia. okreslajqc liczbt?
oznakowanych zwicrz^t.

5. W przypadku utraly kolczyka/duplikatu kolezyka (w tym elcktronicznego), posiadaez
zwierzecia gospodarskiego (bydla, owiec, koz i swin) zobowiqzany jest
oznakowac zwier/^ duplikatcm kolezyka albo duplikatem kolezyka zawieraja.eym
elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego
duplikatu.

6. Posiadacz zwierzecia gospodarskiego odpowiada za jego prawidlowe
oznakowanie.

7. Posiadacz swin zobowiqzany jest zglosic Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR
zmianc stanu stada swin w terminie 7 dni od dnia /.darzenia:

• zwiekszcnia lub zmniejszcnia liczebnosci stada, z wyja^tkiem urodzenia,
przywozu z panstw trzeeieh albo panstw cztonkowskieh.

• uboju zwierzccia gospodarskiego,

podaja^c liczbe zwierza.1, ktore przybyty lub ubyly ze stada, oraz micjsca poehodzenia
lub przeznaczcnia zwierzecia.



8. W przypadku zagrozenia wystqpicnia luh wyslapienia chorohy zakaznej zwierzqt
podlegajqcej obowiqzkowi zwalczania i okrcslcnia obszaru zapowietrzonego,
zagrozonego lub innego obszaru podlegajijeego ograniczeniom, posiadacz swin
zobowia/any jest zgtosic Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmian^ stanu
stada swin w terminic 24 godzin od dnia zdarzenia:

• zwiekszenia lub zmniejszenia liczebnosci stada.
• i i l m j i i zwierzccia gospodarskiego,

podajqc liczb? zwierzqt, ktore przybyty lub ubyly ze stada, oraz micjsca pochodzenia
lub przeznaczenia zwierz^cia.

9. Posiadacz zwierzecia gospodarskiego (bydla, owiec, koz i swin) zobowiqzany jest
do dokonania spisu zwicrz^t pr/ebywaj^cych w siedzibie stada - co najmniej raz
na dwanascie micsi^ey, nic pozniej jednak niz w dniu 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjnc tych zwierza.t posiadacz
zwicrza^t pr/ekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia
dokonania tcgo spisu i umieszcza w ksi^gach rejestracji.

10.W celu nadania numeru w Rejestrze zwierz^t gospodarskich oznakowanych
prowadzonym przez ARiMR:

• posiadacz zwicrz^cia gospodarskiego,
• podmiot prowadza^cy miejscc gromadzenia zwierz^,
• podmiot prowadz^cy dzialalnosc nadzorowan^ w zakrcsic targow, wystaw,

pokazow i konkursow zwierza,t,
• podmiot prowadza^cy dzialalnosc nadzorowancL w zakresic obrotu zwierz^tami,

posrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierz^t,
• podmiot prowad/a^cy rzezni?,
• podmiot prowadzajcy zaklad przctworc/y lub spalarnic.

jest zobowiijzany zglosic Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibe stada,
micjsce prowadzenia dzialalnosci nadzorowanej przez Inspekcje Wctcrynaryjnq:

V nic pozniej niz w dniu:
• wprowadzenia pierwszcgo zwierzQcia gospodarskiego do siedziby stada lub

micjsca gromadzenia zwierza_t,
• uboju picrws/ego zwicrz^cia gospodarskiego,
• unieszkodliwienia zwlok zwicrzi^cia gospodarskiego w zakladzie

przctworczym lub spalarni
> w terminie 14 dni od dnia:
• wydania dccyzji powiatowego Ickarza weterynarii o nadaniu weterynaryjncgo

numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadza_ccmu dzialalnosc w zakresie
organizowania targow, wystaw, pokazow lub konkursow zwierza,t,

• wydania decyzji stwierdzaja^cj spclnianie wymagan wcterynaryjnych dla
prowadzenia dzialalnosci w zakresie obrotu zwicrz^tami, posrednictwa w tym
obrocie lub skupu zwierza,t.

Podslawa prawna :
Ustawa / dnia 23 wrzesnia 2016 r. o zmianie nicktorych ustaw w celu ulatwienia zwalczania chorob
zakaznych zwierza_t (Dz.U. 2016 poz. 1605)
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