
 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu, mając na uwadze art. 3 ust.2 pkt. 1a, 
art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o 
Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. z 2018  poz. 1557), art. 58 ust.1 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 poz. 1967) oraz przepisy rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania  
i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne 

 od chorób zakaźnych zwierząt (Dz. Nr 126, poz. 1058)  

   
informuje, że  

w roku 2019 we wszystkich gospodarstwach utrzymujących bydło na 

terenie powiatu żagańskiego, zostaną przeprowadzone obowiązkowe, 
monitoringowe badania kontrolne w kierunku enzootycznej białaczki bydła, 

brucelozy bydła oraz gruźlicy bydła. 

 
Badaniu w kierunku enzootycznej białaczki bydła i brucelozy bydła poddaje się 
bydło powyżej 24 miesiąca życia. Tuberkulinizacji podlega bydło powyżej 42 dnia 
życia. Badań tych  nie wykonuje się w okresie okołoporodowym, za który należy 
przyjąć czas od 2 tygodni przed porodem do 2 tygodni po porodzie. 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu podkreśla, że: 

 zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej  podmiot kontrolowany  
jest obowiązany  zapewnić pracownikom Inspekcji oraz osobom wyznaczonym 
przez powiatowego lekarza weterynarii  pomoc niezbędną do wykonywania ich 

obowiązków. Pomoc ta w przypadku pobierania krwi w celu przeprowadzenia 
badań w kierunku enzootycznej białaczki bydła i brucelozy bydła oraz 
tuberkulinizacji i odczytu w przypadku badań w kierunku gruźlicy bydła, polegać 

powinna przede wszystkim na poskromieniu zwierząt poprzez zastosowanie 
odpowiedniego sprzętu lub poskromu i udostępnieniu wszystkich podlegających 

badaniu zwierząt. Celem sprawnego przeprowadzenia ww. badań należy również 
przygotować dokumentację dotyczącą identyfikacji i rejestracji zwierząt tj. księgę, 
paszporty, jak również  dokumentację leczenia (art. 19 ust. 3 pkt 5 ustawy o 

Inspekcji Weterynaryjnej).  
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu przypomina zarazem, że: 

• zgodnie z art. 19  ust. 6 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej powiatowy lekarz 
weterynarii może wystąpić do właściwego miejscowo komendanta Policji  
z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli 
przez Inspekcję; 

• zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, kto udaremnia lub 
utrudnia działalność organów Inspekcji lub osób wyznaczonych  

do wykonywania określonych czynności podlega karze aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny; 

• odmowa poddania bydła badaniom monitoringowym w kierunku gruźlicy, 
brucelozy i białaczki bydła skutkować może zmianą statusu epizootycznego 
gospodarstwa oraz spowodować, że bydło i produkty pochodzące od takich 

zwierząt nie będą mogły być przedmiotem handlu. 
 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17201978/534310?keyword=zwierz%C4%85t%20z%20gatunku%20byd%C5%82o%20w%20kierunku%20enzootycznej%20bia%C5%82aczki%20byd%C5%82a%2C%20gru%C5%BAlicy%20byd%C5%82a&cm=SREST

