
 

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne ARiMR uprościła procedury utylizacji 

zwierząt gospodarskich padłych w wyniku powodzi 

Katastrofalna  powódź w naszym kraju, wśród wielu poczynionych szkód,  

spowodowała też śmierć wielu zwierząt gospodarskich. Utopione zwierzęta 

mogą stanowić poważne zagrożenie sanitarne, którego trzeba uniknąć. By to 

się udało konieczne jest szybkie zebranie padliny i jej utylizacja. Tymczasem 

pojawiły się obawy, że część obowiązujących procedur  może utrudnić 

sprawne działanie, bo wystąpiły nadzwyczajne okoliczności.  Zwrócili na to 

uwagę m.in.  wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii, odpowiedzialni za 

usuwanie zagrożenia związanego z padłymi zwierzętami. Wskazali. że wielu 

właścicieli nie może szybko złożyć "Oświadczenia producenta rolnego", 

którego podpisanie uruchamia  proces prowadzący do utylizacji padłego 

zwierzęcia. Część rolników musiała bowiem opuść swoje gospodarstwa a z 

kolei niektóre utopione zwierzęta woda poniosła bardzo daleko od gospodarstw 

w których były chowane.  W takich wypadkach trudno natychmiast dotrzeć do 

wszystkich właścicieli. W związku z tym Agencja wprowadziła do procedury 

utylizacyjnej, obok  „Oświadczenia rolnika”, dodatkowy dokument o nazwie 

"zbiorczy protokół",  pod którym  zamiast właściciela zwierzęcia mogą się 

znaleźć podpisy przedstawiciela gminy i powiatowego lekarza weterynarii 

działającego na danym terenie powodziowym. Ten dokument  pozwala 

doprowadzać do szybkiego przewiezienia padłych zwierząt do zakładów 

utylizacyjnych. 

 „Zbiorcze protokoły”, które wprowadzono w nowej procedurze, będą też 

wykorzystywane do rozliczania kosztów związanych z przeprowadzaniem 

utylizacji znajdowanych zwierząt. Proces rozliczenia rozpocznie się od 

skorelowania danych z protokołów (zawierających numery padłych sztuk 

spisane z kolczyków  lub  tatuaży) z informacjami znajdującymi się w 

prowadzonym przez ARiMR Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. To 

pozwoli ustalić producenta rolnego, do którego należało konkretne padłe         i 



zutylizowane zwierzę. Wtedy jego właściciel zostanie poproszony o  

wypełnienie "Oświadczenie producenta rolnego".  To z kolei umożliwi ARiMR 

wypłacenie pieniędzy firmie, która przeprowadziła utylizację i zrefundowanie 

jej poniesionych kosztów.   

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą procedurą, rolnik w wypadku 

padnięcia zwierzęcia w jego stadzie musi każdorazowo zgłosić ten fakt do 

zakładu utylizacyjnego, który ma podpisaną umowę z ARiMR. Następnie 

podczas odbierania zwierzęcia przez przedstawiciela takiej firmy właściciel 

zwierzęcia zobowiązany jest do podpisania "Oświadczenia producenta 

rolnego". Ten dokument uprawnia do skorzystania przez rolnika z 

dofinansowania przez ARiMR kosztów zbioru, transportu i utylizacji padłego 

zwierzęcia. Po zakończeniu operacji firma utylizacyjna  przedstawia  ARiMR 

dokumentację , która to potwierdza a Agencja w imieniu rolnika przekazuje jej 

pieniądze za wykonaną pracę.  Adresy i telefony firm utylizacyjnych z którymi 

ARiMR ma podpisane umowy są dostępne na stronie internetowej Agencji.  

ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji zwierząt gospodarskich w tym roku 

zaplanował kwotę 59 milionów złotych. W ubiegłym roku firmy utylizacyjne 

otrzymały z ARiMR 57 milionów zł. 

Agencja przypomina ponadto, że zarówno rolnik jak i zakład utylizacyjny mają 

obowiązek zgłoszenia faktu utylizacji każdego padłego zwierzęcia do Systemu 

Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt  ARiMR.  
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OPOLSKIE 

Saria Małopolska Sp. z o.o. 012/387 30 65 012/387 30 64 

EKO-STOK Sp. z.o.o. 086/270 11 47 086/270 11 47 

Zakład Rolniczo-Przemysłowy 
"FARMUTIL HS" S.A. 067/281 42 61 067/281 42 73 
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