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Żagań, 27 listopada 2019 r.  

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU  

DLA HODOWCÓW ŚWIŃ W OBSZARZE OCHRONNYM 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r.  została opublikowana decyzja 

wykonawcza Komisji (UE) 2019/1952  z dnia 25 listopada 2019 r.  zmieniająca załącznik do decyzji 

wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt  

w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich na podstawie, 

której: gmina Niegosławice, gmina Brzeźnica, Gmina Szprotawa, część gminy Żagań położona na 

północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, , część gminy Małomice położona na północ od linii 

wyznaczonej przez drogę nr 12, w powiecie żagańskim wchodzą w OBSZAR OCHRONNY (STREFA 

ŻÓŁTA). 

 

W związku z powyższym obowiązują przepisy prawa dla obszaru ochronnego to znaczy, że oprócz 

dotychczasowych wymagań bioasekuracji gospodarstw, dodatkowo w obszarze ochronnym należy: 

➢ Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane 

świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być 

nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość- nie mniejsza niż obwód 

największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa, 

a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności 

działania środka dezynfekcyjnego; 

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i 

wyjazdami z tego gospodarstwa znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym 

utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną 

dezynfekcję. 

➢ Wdrożyć program monitorowania i zwalczania gryzoni; 

 

W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu 

produkcji mięsa na użytek własny, jeżeli w gospodarstwie znajdują się zwierzęta podejrzane 

 o zakażenie ASF lub podejrzane o tę chorobę, chore lub zakażone oraz prowadzenia uboju świń 

 w gospodarstwie innym niż to które utrzymuje zwierzęta; 

 

Dopuszcza się ubój świń na użytek własny pod warunkiem: 

➢ że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, oraz 

➢ świnie zostaną poddane badaniu przedubojowemu, 
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➢ mięso pozyskane w wyniku uboju zostanie poddane badaniu poubojowemu, w tym badaniu 

na obecność włośni,  

 

Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, posiadacz zwierząt informuje 

powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju , 

 

Nakazuje się oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu 

świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, 

które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym lub obszarze zagrożenia, lub obszarze 

objętym ograniczeniami, lub z tych obszarów; 

Dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu jest przechowywany 

przez podmiot, który dokonał przemieszczenia przez 3 lata od dnia zakończenia tego przemieszczenia. Dokument 

potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia środka transportu po ostatnim przemieszczeniu świń 

lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń albo jego kopia są przewożone w tym 

środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii. 

 

Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej  (  np. do rzeźni,  innego gospodarstwa) w świadectwo zdrowia wystawione 

przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie 

wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń; obowiązuje inny wzór świadectwa 

zdrowia niż dotychczas. 

Wniosek w sprawie przemieszczenia zwierząt należy złożyć nie później niż na dwa dni robocze przed 

planowanym załadunkiem. 

 

Według Rozporządzenia MRiRW z dnia 20.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem 

wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" 

(Dz.U. z 2019.598): 

➢ posiadacze świń są obowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń. 

➢ posiadacze świń są obowiązani do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym 

przypadku padnięcia świni w gospodarstwie. 

➢ posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji 

Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny 

weterynaryjnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku 

podejrzenia wystąpienia ASF. 
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Zgodnie z art. 12 ust 3a oraz art. 20 ust 2c ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji  

i rejestracji zwierząt zobowiązuje się hodowców w obszarze zagrożenia lub wystąpienia choroby 

zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania - dotyczy obszaru ochronnego ASF- do zgłaszania 

kierownikowi biura ARiMR w terminie 2 dni wszelkich zdarzeń w stadzie., tj.: 

➢ zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, 

➢ ubój zwierzęcia gospodarskiego 

z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub 

przeznaczenia zwierzęcia. 

 

 

IV. Gdzie szukać informacji 

Mapa z aktualną sytuacją: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ 

 

V. DANE TELEADRESOWE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŻAGANIU 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu, ul. Szprotawska 30 B, 68-100  Żagań  

Tel. : (68) 367-10-99,  fax: (68) 367-10-99,  e-mail: zagan.piw@wet.zgora.pl,  

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu 

Monika Świca-Zielonka 
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