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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu informuje, że z dniem 27 lipca 2019r. zgodnie z Decyzją 

wykonawczą Komisji (UE) 2019/1110 z dnia 27 czerwca 2019 r. gminy: Adamów, Miączyn, Nielisz, 

Sitno, Komarów- Osada, Krasnobród, Sułów, Łabunie, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec, powiat 

miejski Zamość zostały objęte obszarem ochronnym ( strefa żółta) w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń. W związku z powyższym przesyłam wymagania dotyczące 

gospodarstw utrzymujących świnie zgodnie zobowiązującymi przepisami: 

Obszar ochronny 

Na obszarze ochronnym wprowadza się środki zwalczania ASF zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 47 ust. 1, art. 48a ust. 3 i art. 61 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także monitorowanie zdrowia świń i dzików. 

W ramach programu posiadacze świń są obowiązani, uwzględniając § 6 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy 

utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w 

przepisach Unii Europejskiej, do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń - rano i wieczorem 

- i niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu 

świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta 
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miasta, o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 

2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

W związku z wystąpieniem ASF na obszarze ochronnym obowiązują nakazy określone w § 1 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i zakazy określone w § 2 ust. 

1 tego rozporządzenia. 

Zgodnie z § 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w 

sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, w 

przypadku wprowadzenia ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dopuszcza się ubój w gospodarstwie 

objętym ograniczeniem, jeżeli ograniczenie to zostało wprowadzone w związku z wystąpieniem ASF 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, lub państwa trzeciego, graniczących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod 

warunkiem że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, 

a ponadto gdy: 

1) zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w sposób określony w 

części A rozdziału IV sekcji IV załącznika I do rozporządzenia nr 854/2004; 

2) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu. 

Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku ASF pobiera się przy przeprowadzaniu badania 

przedubojowego świń albo badania poubojowego mięsa z tych świń - w przypadku gdy istnieje 

podejrzenie wystąpienia ASF. 

W przypadku przemieszczania świń z gospodarstw położonych na obszarze ochronnym, 

niespełniających wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń, do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 

trzeciego, świnie zostają poddane badaniu, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 tego rozporządzenia. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde gospodarstwo utrzymujące świnie musi spełniać 

zasady bioasekuracji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 

2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

( Dz.U. z 2018r. poz. 290z późn.zm.) oraz zgłaszać każdy przypadek padnięć świń w gospodarstwie 

urzędowemu lekarzowi weterynarii. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu prosi o rozpowszechnienie tej informacji wśród 

rolników w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Miasta Szczebrzeszyn 

2. Burmistrz Miasta Krasnobród 

3. Burmistrz Miasta Zwierzyniec 

4. Wójt Gminy Zamość 

5. Wójt Gminy Adamów 

6. Wójt Gminy Miączyn 

7. Wójt Gminy Nielisz 

8. Wójt Gminy Sitno 

9. Wójt Gminy Komarów- Osada 

10. Wójt Gminy Sułów 

11. Wójt Gminy Łabunie 
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