
Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z 

dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt (Dz. U. poz. 1605) 

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 

zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i 

rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń, 

m.in.:  

      w przypadku świń urodzonych w danej siedzibie stada, wprowadzono obowiązek oznakowania tych 

zwierząt w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka 

zawierającego numer siedziby stada urodzenia, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 

dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa,   

      w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia 

i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, wprowadzono obowiązek dodatkowego 

oznakowania świń tatuażem z numerem siedziby stada, w której świnie przebywają dłużej niż 30 dni, ustawa 

nie wskazuje terminu na wykonanie tego oznakowania, w związku z tym należy przyjąć, że musi być ono 

wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, fakt oznakowania tych 

zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

      skrócono z 30 do 7 dni termin na zgłaszanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przez posiadaczy świń zdarzeń powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby świń w siedzibie 

stada, 

      w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi 

zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego 

ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 24 godzin zwiększenia lub 

zmniejszenia liczebności stada oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego, 

      wprowadzono obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu 

wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego 

spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu. 

Dodatkowo zmianie uległ sposób informowania kierownika BP ARiMR o świniach sprzedanych na targu. 

Zgłaszając ten fakt, na dokumencie informującym o zmianie stanu świń, należy podać numer targu 

poprzez który świnie zostały przemieszczone. Szczegółowe informacje w tym zakresie oraz druki zgłoszeń 

można uzyskać w biurach powiatowych ARiMR.  

Więcej informacji tel. 33 857-85-73 


