
Zmiana przepis6w dotyczqcych identyfikacji i 
rejestracji zwierzqt 

Od 18 pazdziernika 2016 r. rolnicy posiadajC\cy zwierz~ta gospodarskie muszC\ 
stosowac si~ do nowych zasad. Ponizej prezentujemy najwazniejsze zmiany. 

1. 	 Zgodnie z nowymi przepisami Numer identyfikacyjny swini - jest numerem siedziby 
stada, w kt6rej zwierz~ si~ urodzito, albo innej siedziby stada, w kt6rej zwierz~ 
przebywato powyzej 30 dni. 

2. 	 Posiadacz swini zobowiC\zany jest oznakowac swini~ w terminie 30 dni od dnia 
urodzenia poprzez za~otenie na lewC\ matzowin~ usznC\ kolczyka z numerem 
identyfikacyjnym. 

W przypadku opuszczenia przez swini~ siedziby stada urodzenia przed uptywem 30 dni od 
dnia urodzenia - posiadacz swini zobowiC\zany jest oznakowac swini~ kolczykiem nie 
p6zniej, nit przed dniem opuszczenia przez to zwierz~ siedziby stada. 

3. 	 W przypadku, gdy swinia zostafa przemieszczona do siedziby stada innej nit siedziba 
stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dfuzej niz 30 dni, posiadacz swini 
jest zobowiqzany dodatkowo oznakowac t~ swini~ poprzez wytatuowanie numeru 
identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w kt6rej swinia przebywa 
powytej 30 dni. 

4. 	 W terminie 7 dni od dnia oznakowania swini, nalety zg~osic Kierownikowi Biura 

Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierz~cia, okreslajqc liczb~ oznakowanych 

zwierzqt. 


5. 	 W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektronicznego), posiadacz 
zwierz~cia gospodarskiego (bydfa, owiec, k6z i swirl) zobowiC\zany jest 
oznakowac zwierz~ duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierajqcym 
elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. 

6. 	 Posiadacz zwierz~cia gospodarskiego odpowiada za jego prawidfowe 

oznakowanie. 


7. 	 Posiadacz swirl zobowiC\zany jest zgfosic Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR 
zmian~ stanu stada swirl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia: 

• 	zwj~kszenia lub zmniejszenia liczebnosci stada, z wyjqtkiem urodzenia, przywozu z 
panstw trzecich albo panstw cztonkowskich, 

• uboju zwierz~cia gospodarskiego, podajqc liczb~ zwierzqt, kt6re przybyty lub ubyty ze 
stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierz~cia. 

8. 	 W przypadku zagrozenia wystC\pienia lub wystC\pienia choroby zakaznej zwierzC\t 

podlegajC\cej obowiC\zkowi zwalczania i okreslenia obszaru zapowietrzonego, 

zagrozonego lub innego obszaru podlegajC\cego ograniczeniom, posiadacz swirl 




zobowiqzany jest zglosic Kierownikowi Powiatowego ARiMR zmian~ stanu 
stada swirl w termin 24 godzin od dnia rzenia: 

• 	zwi~kszenia lub zmniejszenia liczebnosci stada, 
• 	uboju zwierzqcia 

podajqc liczbt;? ktore przyby~ lub uby~ ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub 

zwierzE;lcia. 


9. 	 Posiadacz zwierzqcia gospodarskiego (bydta, owiec, koz i swirl) zobowiqzany jest 
do dokona spisu zwierzqt przebywajqcych w siedzibie stada - co najmniej raz na 
dwanascie miesi~cy, nie pozniej jednak niz w dniu 31 grudnia. 

. liczba i numery identyfikacyjne tych zwierzqt 
Kierownikowi Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego 

i umieszcza w ksiE;lgach 

1. 	 W celu nadania numeru w Rejestrze zwierzqt gospodarskich oznakowanych 
prowadzonym ARiMR: 

• posiadacz gospodarskiego, 
• podmiot prowadzqcy 	 zwierzqt, 
• podmiot prowadzqcy dziatainosc nadzorowanq w zakresie targow, wystaw, pokazow i 

konkursow 
• podmiot prowadzqcy dziatalnosc nadzorowanq w 	 obrotu zWierzt;?tami, 


posrednictwa w tym lub skupu 

• podmiot prowadzqcy rzezniE;l, 
• podmiot prowadzqcy zakfad przetworczy lub spalarn 

zobowiqzany zgtosic Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibq stada, miejsce 

prowadzenia dziafalnosci nadzorowanej Inspekcjq Weterynaryjnq: 


• 	n pozniej niz w dniu: 
• wprowadzenia pierwszego zwierzE;lcia 9 	 do stada lub 


gromadzenia zwierzqt, 

• uboju pierwszego gospodarskiego, 
• unieszkodliwienia zWfok gospodarskiego w P lub 

spalarni 
• w terminie 14 dni od dnia: 
• wydania decyzji powiatowego 	 weterynarii 0 nadaniu weterynaryjnego numeru 

identyfikacyjnego podmiotowi prowadzqcemu dziafalnos6 w zakresie organizowania 
targow, wystaw, lub konkursow zwierzqt, 

• wydania decyzji 	 spe{nianie wymagan weterynaryjnych dla 
dziatalnosci w obrotu zwierzQtami, posrednictwa w tym lub skupu 
zwierzqt. 

Podstawa prawna : 

Ustawa z ia 2016 r. 0 niektorych ustaw w celu utatwienia zwalczania 
chorob U. 2016 pOZ. 1605) 


