
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cielqt do szostego miesisica zycia, owiec lub Icoz w celu 
produkcji mi^sa przeznaczonego na uzytek wlasny 

I. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju 
Imi? i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierz^cia: 

Imi? i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzEjcego gospodarstwo;i) 

Gatunek zwierzqt poddawanycli ubojowi: 

Liczba zwierzqt poddawanycli ubojowi: 

Numer identyfikacyjny zwierz^cia lub zwierzqt poddawanych ubojowi:2) 

Miejsce uboju: 

Termin uboju: 

Imi^ i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju: 

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazujqcego powiadomienie: 

II. Oswiadczenie o zagospodarowaniu materialu szczegolnego ryzyka 

Oswiadczam, ze pokryj? koszty zagospodarowania materialu szczegolnego ryzyka dokonanego zgodnie 
z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiajqcym zasady 
dotycz^ce zapobiegania, kontroli i zwalczania niektorych pasazowalnych gabczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 
z 31.05.2001, str. 1, z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z pozn. zm.) 
i rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okreslajqcym 
przepisy sanitarne dotycz^ce produktow ubocznych pochodzenia zwierz^cego, nieprzeznaczonych do spozycia przez 
ludzi, i uchylajqcym rozporzqdzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzqdzenie o produktach ubocznych pochodzenia 
zwierz?cego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z pozn. zm.). 

III. Informacja o zgloszeniu mi^sa do badania poubojowego 

Zglaszam do badania poubojowego mi?so pozyskane / nie zglaszam do badania poubojowego mi?sa pozyskanegos) 
ze zwierz^t poddanych ubojowi w celu produkcji ini^sa na uzytek wlasny. 

(data i podpis) 

1) Dotyczy uboju zwierzqt w gospodarstwie innym niz gospodarstwo, w ktorym zwierz^ta byly utrzymywane. 
2) Dotyczy cielijt do szostego miesi^ca zycia, owiec i koz, jezeli z przepisow o systemic identyfikacji i rejestracji zwierz^t wynika obowigzek 
oznakowania zwierz^cia. 
3) Niepotrzebne skreslic. 



Materiat szczegolnego ryzyka ( SRM ) Tabela nr 1 

SRM 
Bydto Owce i kozy 

SRM 
do do od 12 

6 miesi^cy 12 miesi^cy miesi^cy 

Czaszka - l^cznie z mozgiem i oczami S R • Migdatki SRM S R m 
Jelita - od dwunastnicy do odbytnicy SRM 

Jelito biodrowe (k r^ te ) SRM SRM 

Sledziona SRM SRM 

Krezka SRM 1 
Rdzeh kr^gowy SRM 

State UPPZ * powstaj^ce przy uboju 
i obrobce poubojowej maj^ce kontakt 
z S R M 

SRM m 
SRM 

SRM 

* uboczne produkty pochodzenia zwierz^cego 

Firmy transportuj^ce i utyiizujace materiatu szczegolnego ryzyka - SRIVI 
Tabela nr 2 

Firma Kontakt Odptatnosc 

Zaktad Rolniczo -
Przemystowy 

„FARMUTIL HS" 
S.A. 

CENTRUM ZGLOSZEN SMILOWO 
tel. +48 67 342 00 00 (po godzinnie 

19:00 zgloszenia przyjmuje 
automatyczna sekretarka) 
tel. kom:+48 667 984 290 

e-mail: centrum.zgloszen^farmutil.Dl 

Ustuga ptatna 

S T R U G A S.A. 
CENTRALA 

Jezuicka Struga 3 
88-111 Rojewo 

tel. 52 351 10 90 
tel./fax 52 351 25 24 

struaa@struaa.pl 
Pogotowie Utylizacyjne 

tel. 52 351 10 39 
tel. kom. 668 570 592 

Ustuga pfatna 

Przekazanemu SRM do zaktadu utylizacyjnego, ma towarzyszyc 
Dokument Handlowy na materiat kat. 1. 

W/w dokument jest wystawiany w 2 egzemplarzach - jeden powinien 
pozostac w gospodarstwie u oddaJ£|cego SRM. 

Dokument ten naiezy przectiowywac w gospodarstwie celem okazania 
w trakcie kontroli Inspekcji Weterynaryjnej 


