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Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 

z  dnia  23  lutego  2016 r.  

zmieniająca  decyzję  2006/80/WE  

w odniesieniu do Polski 

 

§  §  §  
!  !  !    

 
 

Obowiązek   rejestracji    świń   
 nawet   w   przypadku   hodowli    

1   sztuki. 
 



 

Obowiązki hodowców trzody chlewnej 

 

na terenia powiatu hajnowskiego w związku z zagrożeniem ASF 

  

• Siedziba stada zarejestrowana w BP ARiMR 
 

• Prowadzona księga rejestracji stada 
 

• Przechowywana jest ewidencja leczenia świń 
 

• Ogrodzone gospodarstwo 
                           

 

• Trzoda chlewna w zamkniętych pomieszczeniach 

• Maty dezynfekcyjne przed wejściem do chlewa i wyjściem 

• Wydzielone miejsce na środki dezynfekcyjne 

• Ubranie i obuwie używane tylko w gospodarstwie 

• Zwłoki padłych świń przekazywane są do utylizacji, a dokumentacja 
przechowywana w gospodarstwie 

• Pasza zabezpieczona przed dostępem zwierząt wolno żyjących 

• Zakaz skarmiania świń odpadkami kuchennymi 

• Do gospodarstwa wprowadzane są tylko świnie oznakowane, 
pochodzące z zarejestrowanych siedzib stad, posiadające 
wymagane dokumenty :  ( decyzja  PLW,  że pochodzi  ze  stada  urzędowo 
wolnego  od  choroby  Aujeszky,  oraz  aktualne  świadectwo  zdrowia ) 

• Zgłaszanie chorych świń do leczenia i ich izolacja 

• Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia świń do lekarza weterynarii 
celem ewentualnego pobrania prób lub wykluczenia ASF 

                                                      



UBÓJ  NA  UŻYTEK  WŁASNY 

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi                              
z  dnia  7  stycznia  2016 r.  w  sprawie  wprowadzenia  w  2016 r.   na  

terytorium  Polskiej  Rzeczypospolitej 

„ Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem 
wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej 
choroby oraz jej zwalczanie”                                (Dz.U. z 2016 r. poz. 70)                                                      

oraz § 4, ust. 1  rozporządzenia  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 2010 Nr 207, poz. 1370 ) 

• Dopuszcza się ubój świni w gospodarstwie pod warunkiem, że 
była ona utrzymywana w tym gospodarstwie co najmniej 30 dni 
przed ubojem oraz : 

• Hodowca zgłosi na piśmie do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
fakt uboju świni na użytek własny, co najmniej 24 godz. przed 
ubojem 

• Przed  ubojem  lekarz  weterynarii  przeprowadzi badanie 
przedubojowe ( badanie kliniczne, w tym mierzenie temp. ) 

               

• Po uboju lek. wet. przeprowadzi badanie poubojowe                
(oględziny narządów wewnętrznych i badanie na włośnie )             

• W  przypadku podejrzenia ASF

• Dopiero po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych, 
tusza może być poddana dalszej obróbce i przetwarzaniu. 

, lekarz weterynarii pobiera próby 
do badań laboratoryjnych. 

Stosownie do postanowień § 1, pkt 34 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 
2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia 
zwierzęcego (Dz.U. z 2010 r. Nr 93, poz. 600, za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy 
produkcji mięsa na użytek własny wysokość kary wynosi od 100 do 2000 złotych.  



 

PRZEMIESZCZENIA    ŚWIŃ    ZE   STREFY   Z OGRANICZENIAMI 

( STREFA  CZERWONA ) 

• Hodowca  zgłasza  Powiatowemu  Lekarzowi Weterynarii zamiar 
przemieszczenia  świń  ze  strefy  czerwonej  np. do rzeźni 

• PLW  wyznacza  lek. wet.  który pobierze  krew  ze  zgłoszonego 
stada  i  przekaże  próby  do  badan  w  kierunku  ASF 

• Po uzyskaniu wyniku ujemnego badań, hodowca musi w ciągu 15 
dni  przemieścić świnie do ustalonego miejsca ( rzeźnia ) informując 
PLW o dacie tego przemieszczenia 

• PLW  wydaje  zezwolenie  na  przemieszczenie  świń  zgodnie  z  
ustaloną datą wywozu 

• 24 godz.  przed  wysyłką  lekarz  weterynarii  bada  świnie  i wystawia  
świadectwo  zdrowia 

• Po  załadunku  świń  na  środek  transportu ,  zostaje  założona 
plomba 

• Środek  transportu  po  załadunku  musi  jechać  bezpośrednio do  
miejsca  przeznaczenia 

 

                                      § 
Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r.  w sprawie 

środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF 

                                                                                 (Dz. U z 2015 r. poz. 711) § 2 pkt.2 ust.1,  

Na obszarze objętym  
 

ograniczeniami 
 

oraz obszarze zagrożenia 
 

zakazuje się organizowania 
 

targów, wystaw, pokazów 
 

i konkursów z udziałem 
 

 świń 
 
 

 

 


