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Panowie Wójtowie Gmin Bolimów,
Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce
Reymontowskie, Maków, Nowy
Kawęczyn, Skierniewice, Słupia

Nasz znak: i

Dot. sprawynr: pismo z dnia: 11.08.2O16 ; O2.09.2016

Nawiązując do aktualnej syluacji epizooĘcznej w zakresie występowania

afrykanskiego pomoru świń na terytorium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Skiernieurcach infcrrnuje, co następuje .

Ubój śvriń rra uąrtek własny rnoże być prowadzony przez hodowców

vryŁącznie pod warunkiem speŁrienia wszystkich warunków wskazarrych rv

odpowiednich przepisach prawa, a szczególności w tozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnta 2L pażdziernika 2010 roku w sprawie vvymagan weter5maryjnych

przy produkcji mięsa ptzezl:.aczonego na użytek własny ( Dz.U. z 2OI5 r, poz. 392 z póżn.

zTn. }. Zgodnie ż § 4 wf w rozpotządzenta każdy posiadacz ś\Miń 24 godziny przed

dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa musi poinformować właściwego powiatowego

lekarza weter5m ar it o zaniat ze pT zepT ow adzenia ub oj u.

Dodatkowo w obszarach objętych różnymi restrykcjami zwtaąanymi z

\Ąystępowaniem AsF obowiązuje równiez postępowanie zgodnie z § 2a wlw
tozporządzenia tzn, świnie poddawarre ubojowi muszą zostać poddane plzez urzędowego
Iekarza weter5marii badaniu przedubojolvemu, a mięso pozryskane w wyniku ich uboju

musi zostać poddane badaniu poubojowemu ( przy cTynn w obszarze zagroŻenia

obowiq2kowo pobiera się próbki do badan w kierunku ASF , natomiast w obszaIze
objętym ogtaniczeniami próbki te pobiera się , jezefi istnieje podejrzenie wystąpienia
afrykańskiego pomoru świń), Niedopełnienie ptzez hodowców powyższych obowiaZków , w
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Świetle obecnej sfiuacji ePizooĘcntej, stanowi powazne zagrożenie dla bezpieczeństwa
ePizootYcznego kraju. W zwiaaka z powyżsrym Główny Lekarz Weterynarii poleca
ryg9rystYczne egzeLłxłowanie w/w obowiryków , w szczególności w zakresie zgłaszania
Przez hodowców PrrYPadków uboju śwń na użytek własny zgodnie z obowia.zującarmi

PrzePisarni , PtzY cąrlrir w PrrYPadku stwierdzenia ptzez urzędowych lekarzy weterynarii
ProwadzącYch cąrnnoŚci kontrot:e w gospodarstwach w/w hodowców niedopełnienia
tYch obowiązków, Główny 'Lekarz Weterynarii poleca każd,orazowo egzekwować
PostęPowanie zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit b ustawy z dnia 16 grudnia 2O05r. o

Produk|ach pochodzenia zwierzęcego, zgodnie zt<tórymhodowca świń, który ,, powoduje
zagroŻenie dla zdrowia publicznego (.,.) nie zapewniając spełnienia \^/ymagan
weterynar5rjnYch okreŚlonych w ustawie lub przepisach wydanych na jej podstawie (,..)

Podlega kalze Pienięznej do wysokości nieprzekraczającej ttzydziestokrotnego
Przeciętnego wYnagrodzenia miesięczrrego w gospod,arce narodowej za rok poptzedzĄący,
o głaszane go 

_pt ze z Preze s a Głównego Urzęd u StatysĘrczne go''.

W zwiaPk:Ę z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego
zakoPYwania Ptzez hodowców padłej ttzody chlewnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Skierniewicach informuje, że zgodnie z pTzepisami tozporządzenia (WE) nr Lo6g/2oog
Padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzal|e o choroby
zakaŻne PowinnY byĆ przekazywbne do unieszkodliwienia w zakla.dach utylizac5l'nych
kategorii 2 Lub 1. W w/w zab<ła.dach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są
Ptzehłarzarte zatwietdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów
temPeratury, czasu oraz ciśnienia. Materiał kategorii ! otaz 2 przevvatzany w drodze
sterylizacji ciŚnieniowej ( temperatura 133oC, czas 20 minut pod ciśnieniem
bezwzględnYm co najmniej 3 barów ). Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są
sPalane W zabńetdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwaranĘe
unieszkodliwienie ewentualnych cą.łrrników zakażnych ! zapobiega przedostawaniu się
Ęch patogenów do środowiska.

Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem
PadłYch zuńerząt do utylizacji, poniewaz istnieje w Polsce specjalny system dopłat z
budzetu Państwa dla zakladów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe rwierzęta.
Za realizację sYstemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja
Restrukturyzacji Modernizacji Roinictwa. Na stronie intemetowej w/w Agencji pod
linkiem

kich.html dostępny jest wykaz zakład,ów utylizac5l'nych
ProwadzącYch Przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz konta_kt
do tych przedsiębiorstw.
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Biorąc Pod uwagę powyższe istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok
PadlYch zwietząt gosPodarskich. W przypadku stwierd zenie ptzez Powiatowe go Lekatza
Weterynarii w Skierniewicach nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z
Prawem zagosPodarowarria wf w mlierząt Główny Lekałz Weterynarii poleca bezwzgŁędne
zastosowanie Przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia2 maja
2074 roku w sPrawie wysokości kar pienięzrrych za rtaruszenia określone w przepisach o
ochronie zdrowia oraz zuralczaaiu chorób zakażnych zvłietząt doĘczące postępowania z
Produktami ubocznymi pochodz enla zvłierzęcego i produktami pochodnym i ( Dz.U, 2oI4
roku, Poz,629). Zgodnle z § 3 pkt2 (lit. B )w/w rozporządzentakara pieniężnazataki
cz-ynmoże wlmosić od 3.000 do 11.000 PLN.

PowiatowY Lekarz Weterynarii w Skierniewicach prosi o ptzekazanie w/w
informacji do wiadomości hodowców trzody chlewnej sposobem zwyczĄowo prą{ętym.
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