Grajewo, dnia 6 września 2017 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie

Józef Matyskieła
wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.Z.511.7.81.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie przekazuje informację o stanie realizacji
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie
szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1378), które
weszło w życie w dniu 15 lipca 2017 roku.
Termin na dostosowanie gospodarstw do wynikających z w/w programu wymagań bioasekuracji
oraz złożenie stosownego oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku
możliwości spełnienia wymagań dotyczących bioasekuracji upłynął w dniu 14 sierpnia 2017 r. ,
z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc
wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości
wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym
dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa, który powinien być spełniony do 31 grudnia
2017 r
Wymagania w zakresie bioasekuracji, które winni spełniać hodowcy świń są następujące:
1) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym,
podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym
krawężnikiem;
2) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren
gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
5) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem innych zwierząt
domowych;
6) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń
utrzymywanych w systemie otwartym;
7) zapewnienie aby:
a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym
gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia
ochronnego;
8) posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji
obejmującego:
a) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w akapicie pierwszym w pkt 2–4,
b) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
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c) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
d) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa
w akapicie pierwszym w pkt 7 lit. c;
9) zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych
do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej
1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących
dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest
ogrodzone w wyżej określony sposób;
10) utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie
utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.
Zakończono już kontrole i wycenę świń przeznaczonych do likwidacji. Obecnie realizowane
są procedury związane z ubojem zwierząt, wypłatą odszkodowania i przekazaniem dokumentacji
do Biura Powiatowego ARiMR celem przyznania rekompensaty za zaprzestanie hodowli świń.
W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kontrole w pozostałych gospodarstwach.
W pierwszej kolejności będą skontrolowane gospodarstwa na terenie gmin, w których wystąpiły
ogniska ASF u świń. W sytuacji, gdy stwierdzi się niespełnienie wymagań określonych
w cytowanym na wstępie programie bioasekuracji, powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję
nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz
zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków
wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r. W takim przypadku
rolnik otrzyma jedynie odszkodowania za ubój trzody, natomiast nie otrzyma rekompensaty
za zaprzestanie hodowli.
Mając na względzie potrzebę jak najszybszego przekazania informacji wszystkim
hodowcom trzody chlewnej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie zwraca się z prośbą
o rozpropagowanie treści niniejszego pisma.
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Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Grajewo
2. Burmistrz Rajgrodu
3. Burmistrz Szczuczyna
4. Wójt Gminy Grajewo
5. Wójt Gminy Radziłów
6. Wójt Gminy Wąsosz
7. Starostwo Powiatowe w Grajewie
8. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grajewie
9. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grajewie
10. Izba Rolnicza w Grajewie
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