
 
Szanowni Producenci drobiu rzeźnego! 

 
  
Przypominamy, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967) „Podmiot 
prowadzący działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a–l, n, p oraz w art. 4 
ust. 3, informuje, w formie pisemnej, powiatowego lekarza o każdej zmianie stanu 
prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności, w zakresie 
dotyczącym wymagań weterynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego 
zdarzenia.” 
 
 Przytoczony artykuł 7 nakłada obowiązek zgłaszania w formie pisemnej każdej 
nowej obsady (wstawienia każdego nowego stada do kurników) – do 7 dni od wstawienia 
piskląt przy obsadzie standardowej (33 kg/m2) , natomiast w przypadku stad o zwiększonej 
obsadzie (39 kg/m2) – na 2 tygodnie przed planowanym wstawieniem (co wynika z odrębnych 
przepisów). 
 
 
Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie, to znaczy: 
 

 w formie papierowej osobiście lub pocztą, lub 
 

 w formie skanu podpisanego dokumentu przesłanego elektronicznie na adres e-mail:  
 

siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl 
 

 dokumentu przesłanego elektronicznie i zaopatrzonego w podpis kwalifikowany, lub  
 

 dokumentu przesłanego elektronicznie 
 
 

 Zgłoszeń wszystkich wstawień, z zachowaniem stosownych terminów 
w zależności od zagęszczenia obsady proszę dokonywać na druku dołączonym jako 
załącznik do pisma. 

 
 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
            w Siemiatyczach  

 

        Mirosław Tołwiński 
 
 

Załącznik: 
Zgłoszenie wstawienia1 stad(a) drobiu rzeźnego do wiadomości Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach 

 

 

 

 

  

 

 



ZGŁOSZENIE WSTAWIENIA1 
stad(a) drobiu rzeźnego 

do wiadomości Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach 
 

Data zgłoszenia:  

Weterynaryjny Nr 
Identyfikacyjny 

 

Imię i nazwiska, 
adres fermy  

 

Telefon kontaktowy  

Zgłaszam wstawienie piskląt do kurnika: 

Nr  
kurnika 

Data 
wstawienia 

Liczba 
sztuk 

Planowana data 
pobrania prób 

właścicielskich w 
kierunku Salmonella 

sp.  
(3 tygodnie przed 

przemieszczeniem do 
rzeźni) 

Planowana 
zwiększona 

obsada  
(do 39 
kg/m2) 

- wpisać 
TAK2/NIE 

Wylęgarnia z 
której  

pochodzą 
pisklęta, rasa 

Planowana data 
uboju, nazwa i 

adres ubojni 
 

1  
     

2  
     

3  
     

4  
     

5  
     

6  
     

Ad 1. Obsada kurnika nie przekraczająca 33 kg/m2 NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZED LUB DO 7 DNI PO każdym 
wstawieniu, zgodnie z: 

- art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) 

Ad. 2. Zwiększona obsada kurnika do 39 kg/m2 NALEŻY ZGŁOSIĆ NA 2 TYGODNIE PRZED planowanym 
wstawieniem,   zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 
- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i 

sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony 
zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 Nr 56, poz. 344) 

- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 
ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w  którym są one utrzymywane (Dz.U. 2009 Nr 
223, poz. 1784) 

- Dyrektywą Rady 2007/43/WE w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt 
utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa (Dz. Urz. UE.L 2007 Nr 182, str. 19).  

Równocześnie OŚWIADCZAM, że dla kurników o zwiększonej obsadzie spełnione są wymagania 
nałożone w/w przepisami. 

 
……………………………………………………. 
Podpis i pieczęć właściciela fermy (lub osoby upoważnionej) 

 


