
Wymóg 8

Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz 

Lista wymaga :
- Rolnik posiada numer siedziby stada. 
- Rolnik prowadzi aktualn  ksi g  rejestracji stada owiec lub ksi g  rejestracji kóz dokonuj c

wpisów do tej ksi gi w terminie 7 dni od dnia, w którym nast pi o zdarzenie powoduj ce
obowi zek wpisu.  

- Rolnik prowadzi ksi g  rejestracji owiec lub ksi g  rejestracji kóz w formie papierowej lub w 
formie elektronicznej i przechowuje dane zawarte w ksi dze rejestracji owiec lub ksi dze 
rejestracji kóz, przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierz cia.  
Ksi ga rejestracji owiec lub ksi ga rejestracji kóz w formie papierowej powinna by  prowadzona 
zgodnie ze wzorem okre lonym w za czniku do rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie ksi gi rejestracji byd a, wi , owiec lub kóz.  
Ksi ga rejestracji owiec lub ksi ga rejestracji kóz jest udost pniana przez rolnika na danie 
osoby upowa nionej do wykonywania czynno ci kontrolnych. 

- Rolnik dostarcza, na danie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów 
Inspekcji Weterynaryjnej, wszystkie informacje na temat pochodzenia, identyfikacji i 
ewentualnego miejsca przeznaczenia owiec lub kóz, które hodowca posiada , przechowywa ,
transportowa , sprzedawa  lub poddawa  ubojowi w okresie trzech ostatnich lat. 

- W siedzibie stada wszystkie sztuki owiec lub kóz s  w a ciwie znakowane za pomoc  kolczyków, 
w terminie 6 miesi cy od dnia urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej 
w przypadku owiec lub kóz przywo onych z pa stwa trzeciego (z wy czeniem przypadku, gdy 
miejscem przeznaczenia jest rze nia a ubój zosta  dokonany w terminie 5 dni roboczych od dnia 
kontroli granicznej), nie pó niej ni  do dnia opuszczenia siedziby stada, w którym si  urodzi y. 
Zwierz  pochodz ce z innego pa stwa cz onkowskiego zachowuj  swoje oryginalne oznakowanie. 

- W przypadku przewozu owiec i kóz w obr bie terytorium pa stwa zwierz tom tym towarzysz
dokumenty przewozowe, które powinny by  zgodne ze wzorem rozporz dzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz 
oraz powinny by  przechowywane przez okres nie krótszy ni  3 lata od dnia przewozu zwierz t do 
miejsca przeznaczenia. 
Kopie dokumentów przewozowych dla owiec i kóz s  dostarczane przez rolnika na danie  
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. 

- Spisu owiec lub kóz dokonuje si  w stadzie co najmniej raz na 12 miesi cy, nie pó niej jednak ni
w dniu jesiennego przegl du stada.


