Terminy
na dokonywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych
zgłoszeń zwierzęcych i spisów świń
ARiMR prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych w systemie
informatycznym (z gatunku bydło, owce, kozy, świnie), w związku z czym wszelkie
dokonywane przez posiadaczy zgłoszenia dotyczą zwierząt oznakowanych.
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR:
a) wszelkie przybycia i wybycia zwierząt do oraz z siedziby stada (wwóz z krajów UE, kupno,
sprzedaż, padnięcie, zabicie, ubój, wywóz do krajów UE, wywóz do krajów trzecich)
w terminie 7 dni od zdarzenia (w przypadku bydła, owiec, kóz, świń).
W przypadku świń – gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba
stada urodzenia i świnia przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany
bezzwłocznie (jednak nie późnej niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby
stada), dodatkowo oznakować tę świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem
siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni (koczykiem lub tatuażem).
W przypadku loch oznakowanych indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy,
posiadacze loch zgłoszonych do działania „Dobrostan zwierząt” – dobrostan loch, muszą
podawać na zgłoszeniu także indywidualny numer identyfikacyjny lochy (poza numerem
świni).
b) oznakowanie zwierząt urodzonych – w każdym przypadku przed opuszczeniem przez
zwierzę siedziby stada, w której się urodziło:
 bydło - w terminie 7 dni od urodzenia (wskazując numery oznakowanych zwierząt);
 owce, kozy - nie później jednak niż w terminie 180 dni od dnia urodzenia zwierzęcia
(wskazując numery oznakowanych zwierząt).
 świnie - nie później niż w terminie 30 dni od urodzenia, a zgłoszenie oznakowania należy
dokonać w terminie 7 dni od dnia oznakowania (określając liczbę oznakowanych
zwierząt);
c) oznakowanie zwierząt wwiezionych z krajów trzecich (bydła, owiec, kóz, świń)
 w terminie 7 dni od weterynaryjnej kontroli granicznej nie później jednak niż przed
dniem opuszczenia przez to zwierzę gospodarstwa przeznaczenia (nie dotyczy to zwierząt,
których miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, a uboju tego zwierzęcia dokona się
w określonym terminie: dla bydła 20 dni, dla owiec i kóz 5 dni, dla świń 30 dni).
W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej
obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru
podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej
obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na tym
obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR:

 zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada z wyjątkiem urodzenia, w terminie 2 dni
od zdarzenia;
 ubój zwierzęcia gospodarskiego, w terminie 2 dni od zdarzenia;
 oznakowanie zwierzęcia, w terminie 2 dni od dnia oznakowania.

Podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię jest obowiązany zgłosić kierownikowi
biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni unieszkodliwienie zwłok zwierzęcia
gospodarskiego.
Posiadacz świni przekazuje liczbę zwierząt gospodarskich, ustaloną podczas spisu kierownikowi
biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.
W przypadku utraty przez bydło, owcę albo kozę kolczyka posiadacz zwierzęcia gospodarskiego
oznakowuje to zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym
elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu albo duplikatu
kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator.
W przypadku utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający
identyfikację zwierzęcia (z numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada,
w którym świnia przebywa lub innym niż numer siedziby stada, w którym świnia przebywa) posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym
z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej
okoliczności.
Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego
z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień
powszedni.
Terminowość dokonywania zgłoszeń przez posiadaczy bydła oceniana jest podczas kontroli na
miejscu w siedzibach stad. Ocena wymogu jest negatywna, jeżeli:
 zgłoszenie zostało złożone po terminie;
 korekta zgłoszenia dotyczy daty zdarzenia i różnica pomiędzy datą zdarzenia z korekty
a datą wpływu korygowanego zgłoszenia przekracza dozwolony termin;
 korekta zgłoszenia nie dotyczy daty zdarzenia a korygowane zgłoszenie (złożone
w przedziale analizy) wpłynęło po terminie;
 zdarzenie jest typu aktualizacja po kontroli1) lub zgłoszenie przemieszczenia do nieznanej
siedziby stada.
Ocena wymogu jest pozytywna dla pozostałych przypadków.

1)

zdarzenie generowane w odniesieniu do zwierząt, których w trakcie kontroli na miejscu nie stwierdzono w siedzibie stada i brak jest dalszej
historii zdarzeń umożliwiającej ustalenie, kiedy i gdzie zwierzę zostało przemieszczone.

