Okładka - strona 1

KSIĘGA REJESTRACJI
OWIEC *
KÓZ *
Numer siedziby stada:

P

L

-

Dane posiadacza zwierząt:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię/imiona, nazwisko albo nazwa posiadacza zwierząt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby stada i współrzędne geograficzne siedziby stada lub równoznaczne określenie położenia geograficznego siedziby stada

Kod pocztowy

...……………………………………………………………………………………………………………………
Poczta

Gmina

Powiat

Województwo

* Zazaczyć właściwą kratkę, wpisując znak X (księga rejestracji prowadzona jest odrębnie dla każdego gatunku).
Proszę zapoznać się z objaśnieniami wypełniania kart wsadowych księgi rejestracji owiec albo kóz zamieszczonymi na stronie 2 i 3 okładki.

Okładka - strona 2

Objaśnienia:
wypełniać czytelnie długopisem zgodnie z zakresem informacyjnym zawartym na stronie 3 okładki,
przy rozpoczęciu prowadzenia księgi rejestracji owiec albo kóz wpisać wszystkie posiadane sztuki owiec albo kóz,
karty wsadowe należy wpiąć do okładki i kolejno numerować,
księgę rejestracji owiec albo kóz należy prowadzić w porządku chronologicznym,
ewentualnej zmiany wpisów dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienionego,
księga rejestracji stanowi całość, niedopuszczalne jest usuwanie z niej kart wsadowych,
kody ras owiec albo kóz wpisać zgodnie z wykazem zamieszczonym w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
w przypadku przewozu zwierząt do księgi rejestracji owiec albo kóz powinny być dołączone potwierdzone kopie dokumentu
przewozowego,
kody zdarzeń wpisywać zgodnie z poniższym zestawieniem:
U – urodzenie zwierzęcia
Do – przemieszczenie „do” siedziby stada
Z – przemieszczenie „z” siedziby stada
P – wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
W – wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
PD – padnięcie zwierzęcia
ZN– zabicie zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej
UG – ubój zwierzęcia w gospodarstwie
rodzaje produkcji z poniższym zestawieniem:
mleczna
mięsna
kombinowana

Okładka - strona 3

Sposób wypełniania wierszy księgi rejestracji owiec albo kóz przez posiadacza zwierząt
Numer identyfikacyjny
zwierzęcia
(2)

Lp.
(1)

Numer
identyfikacyjny matki
zwierzęcia
(3)

PL001234567893

1.

PL001020304050
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10a)
(10b)
(10c)
(11a)
(11b)
(11c)
(12)

(13)

*)

Data
oznakowania
zwierzęcia
(5)

01.01.2010

12.03.2010

Płeć
(6)

Rodzaj
produkcji
(7)

PRZYBYCIE
zwierzęcia
do siedziby stada

Kod rasy
(8)

Genotyp
(9)

Data
przybycia
(10a)

Kod
zdarzenia
(10b)
samica

mleczny

MM

Dane o miejscu
„z” którego przybyło zwierzę
(10c)

01.01.2010

U

UBYCIE
zwierzęcia
z siedziby stada

Data
ubycia
(11a)

Dane o miejscu
„do” którego ubyło zwierzę
(11c)

Kod
zdarzenia
(11b)

Dane przewoźnika
(12)

30.05.2010

Z

Uwagi
(13)

PL123456789001,
Jan Podrożny, zam. Krzyki 49,
00-034 Cichosze
Przewóz zwierząt, WZI7T10,
PL123456789-001 Gawron
Józef, zam. Józefów 2

- liczba porządkowa zwierzęcia w księdze rejestracji
- numer identyfikacyjny zwierzęcia
- numer identyfikacyjny matki zwierzęcia
- data urodzenia zwierzęcia (wpisać: dzień, miesiąc, rok)
- data oznakowania zwierzęcia (wpisać: dzień, miesiąc, rok)
- płeć zwierzęcia (osobnik żeński wpisać - samica, osobnik męski wpisać - samiec)
- rodzaj prowadzonej produkcji (na podstawie wykazu ze strony 2 okładki)
- rasa zwierzęcia (na podstawie wykazu kodów ras udostępnionego w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zamieszczonego na stronie internetowej
administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
- genotyp zwierzęcia (wpisać, gdy jest znany)
- data przybycia zwierzęcia do siedziby stada (wpisać: dzień, miesiąc, rok); datą przybycia zwierzęcia do siedziby stada w przypadku jego urodzenia w tej siedzibie stada jest data urodzenia tego
zwierzęcia
- kod zdarzenia, które spowodowało przybycie zwierzęcia do siedziby stada (na podstawie kodów zdarzeń ze strony 2 okładki)
- numer siedziby stada poprzedniego posiadacza zwierzęcia, dane poprzedniego posiadacza zwierzęcia (imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres)
- data ubycia zwierzęcia z siedziby stada (wpisać: dzień, miesiąc, rok)
- kod zdarzenia, które spowodowało ubycie zwierzęcia z siedziby stada (na podstawie kodów zdarzeń ze strony 2 okładki)
- numer siedziby stada kolejnego posiadacza zwierzęcia, miejsca gromadzenia zwierząt, rzeźni, zakładu przetwórczego lub spalarni oraz dane kolejnego posiadacza zwierzęcia (imię, nazwisko i adres
albo nazwę i adres) lub dane adresowe miejsca gromadzenia zwierząt, rzeźni, zakładu przetwórczego lub spalarni
- w przypadku zwierząt opuszczających siedzibę stada – wpisać dane o przewoźniku zwierzęcia: imię, nazwisko albo nazwę przewoźnika, numer rejestracyjny środka transportu przewożącego
zwierzę, numer identyfikacyjny gospodarstwa przeznaczenia albo jego nazwę, adres gospodarstwa przeznaczenia, w przypadku zwierząt przewożonych do rzeźni numer identyfikacyjny rzeźni i datę
wyjazdu
- należy wpisać m.in.: numer identyfikacyjny zwierzęcia nadany w państwie niebędącym państwem członkowskim UE (wpisać w przypadku zwierzęcia wwiezionego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej spoza terytorium UE), poprzedni numer identyfikacyjny zwierzęcia, w przypadku jego zmiany oraz przyczyna zmiany kolczyka/ów

Kontrole lub korekty
Data

Data urodzenia
zwierzęcia
(4)

*)

Uwagi dotyczące kontroli lub korekty

Wypełnia osoba dokonująca czynności kontrolnych w siedzibie stada lub pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pieczątka, podpis osoby dokonującej
kontroli lub pracownika Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Karta wsadowa strona nr: ………..

Numer siedziby stada

Kontrole w siedzibie stada*)

Lp.

*)

Imię, nazwisko osoby dokonującej
czynności kontrolnych w siedzibie stada,
data kontroli i numer raportu z kontroli

Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanej
siedzibie stada lub informacje o braku nieprawidłowości oraz
liczba skontrolowanych pozycji w księdze rejestracji
zawierających wpisy dotyczące zaewidencjonowanych zwierząt
w siedzibie stada

Wypełnia osoba dokonująca czynności kontrolnych w siedzibie stada.

Podpis osoby
dokonującej
czynności
kontrolnych

Podpis posiadacza
zwierząt lub osoby
upoważnionej

llP
Karta wsadowa strona nr: ………...

Numer siedziby stada

Wynik spisu stada owiec*)
Lp.

*)

Data dokonania
spisu

Liczba zwierząt ustalona
podczas spisu

Lp.

Data dokonania
spisu

albo kóz*)

Liczba zwierząt ustalona
podczas spisu

Lp.

Data dokonania
spisu

Zaznaczyć właściwe wpisując X w odpowiednim kwadracie.

Wynik spisu stada owiec albo kóz wypełnia się dla jednego gatunku, co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu jesiennego przeglądu stada.

Liczba zwierząt ustalona
podczas spisu

llP
Karta wsadowa strona nr: ………...

Numer siedziby stada

Numer identyfikacyjny
zwierzęcia
(2)

Data urodzenia
zwierzęcia
(4)

Płeć
(6)

Kod rasy
(8)

Lp.
(1)
Numer
identyfikacyjny matki
zwierzęcia
(3)

Data
oznakowania
zwierzęcia
(5)

Rodzaj
produkcji
(7)

Genotyp
(9)

PRZYBYCIE
zwierzęcia
do siedziby stada

Data
przybycia
(10a)

Kod
zdarzenia
(10b)

Dane o miejscu
„z” którego przybyło zwierzę
(10c)

UBYCIE
zwierzęcia
z siedziby stada

Data
ubycia
(11a)

Dane o miejscu
„do” którego ubyło zwierzę
(11c)

Kod
zdarzenia
(11b)

Dane przewoźnika
(12)

Uwagi
(13)

Kontrole lub korekty
Data

Uwagi dotyczące kontroli lub korekty

Pieczątka, podpis osoby dokonującej
kontroli lub pracownika Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

