Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że 11
września 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1642). W
związku z tym, zmianie uległy niektóre zapisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 ze zm.).
W zakresie obowiązków dla posiadaczy świń:













Posiadacz jest zobowiązany oznakować świnie w terminie 30 dni od dnia
urodzenia przez założenie kolczyka na małżowinę uszną kolczyka z
numerem identyfikacyjnym. Poprzednie zapisy ustawy mówiły o
znakowaniu świni poprzez założenie kolczyka na lewą małżowinę uszną.
Doprecyzowano termin i sposób dodatkowego oznakowania świń - poprzez
założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru
identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia
przebywała powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnia została przemieszczona
do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywała w tej
siedzibie stada dłużej niż 30 dni. Świnię należy oznakować bezzwłocznie,
jednak nie później niż przed opuszczeniem przez zwierzę tej siedziby
stada,
Posiadacz świń, w przypadku utraty przez świnię kolczyka z numerem
identyfikacyjnym lub jego uszkodzenia, ma obowiązek oznakować świnie w
terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności,
W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej
podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenie obszaru zapowietrzonego,
zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom wprowadzony
został termin zgłaszania świń w ciągu 2 dni zwiększenia lub zmniejszenia
liczby świń w stadzie, z wyjątkiem urodzenia do biura powiatowego ARiMR
oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego. Poprzednie zapisy ustawy mówiły o
terminie 24 h.
W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej
podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego,
zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom wprowadzony
został obowiązek zgłaszania faktu oznakowania świń w terminie 2 dni od
oznakowania z podaniem liczby świń oznakowanych,
Posiadacz świń został zwolniony z obowiązku zgłaszania do biura powiatowego
ARiMR dodatkowego oznakowania świni,
Posiadacz świń przekazuje kierownikowi biura powiatowego ARiMR wynik
spisu stanu stada świń - liczbę świń ustaloną podczas tego spisu (bez
numerów identyfikacyjnych).

W zakresie obowiązków dla posiadaczy bydła, owiec, kóz:



Posiadacz bydła nie ma obowiązku dokonywania spisu stada bydła.
Posiadacz owcy, kozy, dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie
później niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie
stada. Liczbę tę umieszcza w księdze rejestracji. Odstąpiono od obowiązku
przekazywania wyników spisu owiec oraz kóz do kierownika biura ARiMR.

