
Lubin, dnia 22 grudnia 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w LUBINIE

w/g rozdzielnika

Nasz Znak: PIWZ„5101.106.2021

Dot sprawy nr: pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie w związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji
(UE)2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego
(UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń
informuje, Że w wyniku powyższej zmiany obszar gminy Lubin : miastem Lubin w powiecie
Iubińskim został włączony do obszaru ob gtego ograniczeniami II (tj. strefy różowej, gdzie
występują ogniska ASF u dzików).

Na obszarze, o którym mowa zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;

_

2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od
dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materialów, narzędzi i innych przedmiotów,
które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udzialem świń,
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru objętego
ograniczeniami II

6) uboju świń na wiasny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo powiatowego lekarza
weterynarii otym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Paderewskiego 100, 597300 Lubin
tel./ fax: (76) 844728-25, e-mail: lubiacawrocwiw.govpl, img://giw-1ubin.big.gov,pl/

REGON 390650508 NIP 692-21-32-440



Na obszarze, o którym mowa nakazuje się:
1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na
kategorie produkcyjne;
2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami ż 'ącymi na wolności;
3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych
dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach
i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których
przetrzymywane są świnie;
5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii
każdego upadku świń;
6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia
ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki
badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych
w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w
przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21
października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia
zwierzęcego) (Dz. Urz, UE L 300, str. 1, z późn.zm.);
8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii;
9) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do
miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku
badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych
albo przekazanie do zakładu przetwórczego zgodnie z zasadami określonymi w 5 3a albo ich
zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300, str. 1, z późn. zm.);”,
10) przeszukiwanie obszaru przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w celu
znalezienia padłych dzików w terminach ustalonych przez właściwego powiatowego lekarza
weterynarii,
11) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i

narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą byc'
l
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przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez właściwego powiatowego lekarza
weterynarii, polożo'nego na obszarze z ograniczeniami II ,

12) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których
mowa w pkt 11, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi
nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą
spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń,
13) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po
każdym
przemieszczeniu:
a)świń,
b) dzików,
c) tusz świń i dzików,
d) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików,
e) pasz,
f) nawozów naturalnych,
g) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby.”;

Na obszarze objętym ograniczeniami II przemieszczanie tusz, świeżego mięsa, produktów
mięsnych i wszelkich innych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzików i

cial dzików, które to mięso i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, jest dopuszczalne
jedynie po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego
pomoru świń oraz po uzyskaniu zezwolenia właściwego powiatowego lekarza weterynarii, pod
warunkiem, że tusze, świeże mięso, produkty mięsne i wszelkie inne produkty pochodzenia
zwierzęcego pozyskane od lub z dzików i cial dzików, które to mięso i produkty są przeznaczone do
spożycia przez ludzi, są przemieszczane jedynie na terytorium Polski w obrębie obszarów objętych
ograniczeniami II i III określonych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)

2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego
pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str, 1, z" późn.zm.):
- na wlasny użytek domowy myśliwych; lub

- zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i są one przemieszczane
do zakladu przetwórczego w celu poddania ich jednemu z odpowiednich procesów obróbki
zmniejszającej ryzyko określonych w zalączniku VII do tego rozporządzenia.".

W strefie objętej zakażeniem miejscowo powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza badania,
zgodnie z instrukcją diagnostyczna, w celu stwierdzenia albo wykluczenia afrykańsklego pomoru
świń:
1) świń chorych lub padłych;
2) świń zgloszonych do uboju na wlasny użytek — w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru
świń;

.
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3) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.
l

Ubój trzody chlewnej z przeznaczeniem mięsa na użytek własny
W gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami dopuszcza się ubój trzody
chlewnej na użytek własny pod warunkiem:
1) utrzymywania świń w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;
2) zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubinie zamiaru uboju zwierząt co najmniej
na 24 godziny przed dokonaniem uboju w celu produkcji mięsa:

o świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu,
o mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu przez

urzędowego lekarza weterynarii,
0 jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia ASF u świń, urzędowy lekarz wet. pobiera próbki do

badań laboratoryjnych.

POWIATOWY L-"K XRZ WETERYNARII
«» Lubinie

otrzymują: Wie lawa „aber

1.Urząd Miejski w Lubinie
2.Urząd Gminy w Lubinie
S.Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
A.Rada Powiatowa DIR Powiatu Lubińskiego
S.Biuro Powiatowe ARiMR w Lubinie
6.a/a

Do wiadomości:
1.5tarostwo Powiatowe w Lubinie
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