Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń
w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego
pomoru świń (ASF)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 2 marca 2020 r.
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja
wykonawcza Komisji (UE) 2020/291 z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca załącznik
do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach
członkowskich, zgodnie, z którą zmieniono zasięg obszarów objętych restrykcjami,
w tym do obszaru objętego ograniczeniami (część II załącznika do decyzji – (,,strefa
czerwona”) został włączony cały powiat tarnobrzeski.
STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu informuje, że w każdym przypadku przemieszczania
świń dotyczącym obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) istnieje konieczność uzyskania
pozwolenia (w formie decyzji) wydanego przez PLW na pisemny wniosek właściciela/rolnika
W obrębie strefy czerwonej:
– przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza
weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na
przemieszczenie świń,
– po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni
w obrębie tej strefy,
– nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza
weterynarii,
Poza strefę czerwoną w granicach Polski:
– przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
– dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
•
•
•
•
•

muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń
pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń,
pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń
pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego
ograniczeniami),
zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed
przemieszczeniem,
nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez
urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy
lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Zgłoszenie do biura ARiMR
Posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na obszarze objętym ograniczeniami zobowiązany jest
zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin:
1.
2.

zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
ubój zwierzęcia gospodarskiego

•

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

Obowiązek przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF z
uzyskaniem wyniku ujemnego na 7 dni przed planowanym przemieszczeniem!
Warunki transportu zwierząt:
Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane
najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu
zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie
urzędowego lekarza weterynarii
(dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika, jak też własnego transportu rolniczego na
odległość do 50 km).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UBOJU ŚWIŃ W CELU POZYSKANIA MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY
na terenie objętym ograniczeniami w związku z ASF (strefa czerwona)
Dopuszcza się dokonywanie uboju świń we własnym gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek
własny. Wymagania weterynaryjne określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na
użytek własny (Dz. U. z 2016 r., poz. 885).
Hodowca zobowiązany jest zgłosić zamiar uboju świni do właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem.
Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
•
•
•
•
•
•

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza świń poddawanych ubojowi,
liczbę świń poddawanych ubojowi,
numer identyfikacyjny świni (kolczyk lub tatuaż),
miejsce i termin uboju,
imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
numer telefonu informującego,

w przypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na obszarze objętym ograniczeniami (tzw. obszar czerwony) lub
na obszarze ochronnym (tzw. obszar żółty), dodatkowo hodowca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia,
że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.
W przypadku gdy gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z
wystąpieniem ASF obowiązkowe jest przeprowadzenie badania przedubojowego i poubojowego włącznie z
badaniem mięsa w kierunku włośni.
Badanie zwierząt i mięsa jest badaniem urzędowym. Koszty badania ponosi hodowca.
W przypadku gdy gospodarstwo znajduje się na obszarze objętym ograniczeniami (tzw. obszar czerwona),
obowiązkowe jest pobranie próbki do badania w kierunku ASF. Pobieranie próbek oraz ich badanie
organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu.

Urzędowy lekarz weterynarii wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii do badania zwierząt i
mięsa, zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o wyniku badania w kierunku włośni.
Jeśli gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF,
urzędowy lekarz weterynarii ma obowiązek wydać dodatkowe zaświadczenie o wyniku badania
przedubojowego i poubojowego.
Hodowca, który dokonał uboju świni w celu pozyskania mięsa na użytek własny, zobowiązany jest do
zgłoszenia tego faktu do właściwego miejscowo oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W przypadku gdy gospodarstwo położone jest na ww. obszarach objętych restrykcjami w związku z
wystąpieniem ASF, zgłoszenia należy dokonać w ciągu 2 dni od dokonania uboju.
Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ubojem zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek
własny, powiatowy lekarz weterynarii ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji
administracyjnej, w wysokości od 100 zł do 2000 zł.

