Wroclaw, dnia 6 sierpnia 2019 r.
Postepowanie z martwym zwierzeciem domowym
Wczesniej czy pózniej wlasciciel psa, kota, fretki czy innego zwierzecia
domowego musi zmierzyc sie z problemem zwlok padlego badz uspionego
zwierzecia, bowiem to na nim spoczywa obowiazek i odpowiedzialnosc zgodnego
z prawem jego usuniecia.
Postepowanie ze zwlokami zwierzecia zostalo uregulowane rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
okreslajacym przepisy sanitarne dotyczace produktów ubocznych pochodzenia
zwierzecego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi,
i uchylajacym rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie o produktach
ubocznych pochodzenia zwierzecego) (Dz.U.UE.L.2009.300.1 z dnia 2009.11.14)
oraz rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie
wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009
okreslajacego przepisy sanitarne dotyczace produktów ubocznych pochodzenia
zwierzecego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.2011.54.1
z dnia 2011.02.26).
Uboczne produkty pochodzenia zwierzecego sa kategoryzowane na
podstawie analizy ryzyka, jako materialy kategorii 1, 2 lub 3 (materialy szczególnego,
wysokiego i niskiego ryzyka). Zwloki padlych zwierzat domowych zaliczono do
ubocznych produktów zwierzecych kategorii 1 podlegajacych usunieciu.
Powyzsze rozporzadzenia okreslaja sposób postepowania z ubocznymi
produktami zwierzecymi polegajacy m. in. na przetworzeniu w drodze sterylizacji
cisnieniowej w zakladzie utylizacyjnym kategorii 1, a nastepnie poddaniu procesowi
spalenia lub wspólspalenia.
Ustawodawca przewidzial równiez mozliwosc grzebania calych lub
spopielonych prochów zwierzat domowych na zatwierdzonych grzebowiskach dla
zwierzat domowych. Grzebowiska dla zwierzat domowych, których obecnie w Polsce
funkcjonuje 14 (link ponizej) zatwierdza decyzja administracyjna powiatowy lekarz
weterynarii po uprzedniej zgodzie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska.
Cmentarz musi spelniac warunki gwarantujace, ze zakopanie padlych zwierzat na
danym terenie nie zagraza zdrowiu zwierzat i ludzi, musi byc zabezpieczony przed
dostepem osób trzecich, jak równiez zwierzat dzikich i domowych oraz przed
zanieczyszczeniem wód gruntowych. Wlasciciel moze umiescic zwloki na cmentarzu
dla zwierzat, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo lub po uprzedniej kremacji.
Ponadto funkcjonuja podmioty transportowe zajmujace sie dzialalnoscia
polegajaca na odbieraniu martwych zwierzat od ich wlascicieli i wywózka do
zakladów czasowo skladujacych (wykaz w Sekcji I: Zaklady posrednie – link do
Rejestru podmiotów utylizacyjnych) badz bezposrednio do zakladów utylizacyjnych
(wykaz w Sekcji IV: Zaklady przetwórcze – link do Rejestru podmiotów
utylizacyjnych).
Z uslug podmiotów transportujacych korzystaja równiez lecznice weterynaryjne.

Równiez wiekszosc podmiotów funkcjonujacych jako zaklady gospodarki
komunalnej czy przedsiebiorstwa oczyszczania miasta posiada uprawnienia do
odbioru i czasowego skladowania zwlok zwierzat domowych, które nastepnie
przekazuja je do zakladów utylizacyjnych.
Wlasciciel padlego badz uspionego zwierzecia ma zatem mozliwosc decyzji
w zakresie postepowania ze zwlokami. Moze zwrócic sie o pomoc do lekarza
weterynarii, który wskaze mu podmioty uslugowe, odbierajace zwierze bezposrednio
z domu lub pozostawic je w lecznicy weterynaryjnej, w przypadku posiadania przez
nia warunków przechowania zwlok do czasu odbioru przez uprawniony podmiot.
Równiez niektóre schroniska dla zwierzat prowadza uslugowa zbiórke zwierzat spoza
schroniska, które nastepnie przekazuja do utylizacji (wykaz uprawnionych zakladów
leczniczych i schronisk dla zwierzat znajduje sie w ww. Sekcji I: zaklady posrednie).
Reasumujac wlasciciel padlego/uspionego zwierzecia ma nastepujace
drogi postepowania:
- przekazac zwierze do firmy transportujacej uboczne produkty zwierzece,
- przekazac zwierze do zakladu posredniego, (np. zakladu gospodarki
komunalnej, schroniska),
- pozostawic zwierze w lecznicy, k tóra dysponuje mozliwoscia czasowego
przechowania zwlok, które nastepnie odbiera uprawniony podmiot,
- umiescic zwierze na grzebowisku (cmentarzu) dla zwierzat.
Nadzorem nad podmiotami prowadzacymi dzialalnosc polegajaca na
usuwaniu ubocznych produktów zwierzecych (w tym padlych zwierzat domowych)
zajmuja sie powiatowi lekarze weterynarii, u których mozna uzyskac wszelkie
niezbedne informacje w omawianym zakresie.

Przydatne linki:
1. Rejestr podmiotów utylizacyjnych (w tym zakladów posrednich Sekcja I i transportujacych
uboczne produkty zwierzece Sekcja XIII) - zródlo: strona internetowa Glównego Lekarza
Weterynarii: https://pasze.w etgiw .gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl,
2. Wykaz zatwierdzonych cmentarzy dla zwierzat domowych - zródlo: strona internetowa
Glównego Lekarza Weterynarii: https://www .w etgiw .gov.pl/handel-eksportimport/utylizacja---podmioty-nadzorowane-przez-inspekcje-w eterynaryjna,
3. Adresy i telefony Powiatowych Lekarzy Weterynarii woj. dolnoslaskiego – zródlo: strona
internetowa Dolnoslaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii:
http://w roc.w iw .gov.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9
&id=25&Itemid=42.

