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INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bialymstoku 

Dariusz Filianowicz 

Wg rozdzielnika 

Nasz znak: 	 PIW-Z.511.2.180.2017 

Dot. sprawy nr: 	 pismo z dnia: 

W zwiazku z otrzymaniem dn. 18 lipca 2017 pisma Podlaskiego Wojew6dzkiego 
Lekarza Weterynarii z informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo 
ZW.zz.0210.8.2017.13 z dn. 17.07.2017) dla posiadaczy zwierzqt utrzymuj4cych §winie w 
zwiazku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji majacego na celu zapobieganie 
szerzeniu sic afrykafiskiego pomoru swirl (ASF), Powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Bialymstoku zwraca sic z uprzejma pro§ba o dystrybucjc i podanie do publicznej 
wiadomoki zalaczonej informacji w§r6d rolnikOw. 

POWIATOWY LEWy  MYNAH 
Bi 

Dariusz T Wwicz 

Otrzymuja: 

1. Podlaska Izba Rolnicza w Bialymstoku 
2. Powiatowy ZespOl Doradztwa Rolniczego w Bialymstoku 
3. ARMIR w Bialymstoku 
4. Burmistrz Miasta i Gminy Choroszcz 
5. Burmistrz Miasta i Gminy Czarna Bialostocka 
6. W6jt Gminy Dobrzyniewo Due 
7. Wejt Gminy Grodek 
8. WOjt Gminy Juchnowiec KoScielny 
9. Burmistrz Miasta i Gminy Lapy 
10. Burmistrz Miasta i Gminy Michalowo 
11. WI* Gminy PoSwietne 
12. Burmistrz Miasta i Gminy SupraS1 
13. Burmistrz Miasta i Gminy Surat 
14. WOjt Gminy TuroSti KoScielna 
15. Burmistrz Miasta i Gminy Tykocin 
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16. Burmistrz Miasta i Gminy Wasilkow 
17. Burmistrz Miasta i Gminy ZabludOw 
18. Wojt Gminy Zawady 
19. a/a 

Do wiadomoki: 

1) Starosta Powiatu Bialostockiego 
2) Prezydent Miasta Bialegostoku 

Zalacznik: 

1) Informacja dla posiadaczy zwierza.t utrzymujacych §winie w zwiazku z wprowadzeniem „Programu 
bioasekuracji majacego na celu zapobieganie szerzeniu sie afrykariskiego pomoru §wiri (ASF)" 
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Ministerstwo Rolnictwa 

I Rozwoju Wsi 

Departament Bezpieczetistwa 

iywno§ci i Weterynarii 

ZW.zz. 0210.8.2017.13 

Warszawa, dnia 4 	lipca 2017 r. 
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informacja dla posiadaczy zwierzqt utrzymuj4cych §winie w zwitt.zku z wprowadzeniem 
,Programu bioasekuracji majgcego na celu zapobieganie szerzeniu sig afrykaaskiego 

pomoru §whi (ASF)" 

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz4t 
oraz zwalczaniu chorob zakainych zwierzqt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z pOin. zm.) Glovvny 
Lekarz Wctcrynarii opracowal program bioasekuracji majqcy na cclu zapobieganie szerzeniu 
sic afrykatiskiego pomoru swin. Przedmiotowy program zostal wprowadzony w 2ycie 
na mocy rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji majqcego na celu zapobieganie szerzeniu 
sic afrykanskiego pomoru 6vvin" na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 517), a nastepnie zmieniony 
w 2016 r. i 2017 r. 

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. 
zmieniajqcym rozporzqdzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji majqcego 
na celu zapobieganie szerzeniu sic afrykaiiskiego pomoru 	na lata 2015-2018 (Dz. U. 
poz. 1378) posiadacze zwierz4t utrzymujqcy §winie na obszarze wojew6dztwa: 

1) podlaskiego, w powiatach: 
a) augustowskim w gminach Sztabin i BarglOw Kokielny, 
b) bialostockim w gminach Dobrzyniewo Dute, Choroszcz, Tykocin i Zawady, 
d) sokolskim w gminach Korycin i Suchowola, 
e) hajnowskim w gminach Hajnowka miasto, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele 

Czeremcha, 
f) wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy, 
g) zambrowskim w gminie Rutki, 
h) monieckim w gminach Goniqdz, Jaswily, Moriki, Trzcianne, Krypno, 

Knyszyn i Jasionowka, 
i) grajewskim w gminach Rajgrod, Grajewo, Szczuczyn, Wqsosz i Radzilow, 
j) bielskim w gminach Orla, Bielsk Podlaski i BoOki, 
k) siemiatyckim w gminach Milejczyce, Nur-zec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze 

z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice, 
1) kolnenskim w gminach Grabowo i Stawiski, 



in) lom2yriskim w gminach Przytuly, jedwabne i Wizna, 
2) 	ckiego, w powiatach: 

a) losickirn w .gminaoh I uszlew, Olszanka, Plater:ow, Sarnaki, Stara Kornica 
i Losice :z miastern Losioe, 

b) siedleckim w gminie Korczew, 

3) lubelskiego, w powiatach: 
a) bialskim w sminach Konstairtynow, Janew Podlsski, Lana Podlaska, 

Rokinto, Biala Podlaska, 7alcesie Piszczac, Kodeti, Terespol z miastern 
Terespol, Lomazy iMiedzyrzec Podlaski, 

b) Biala Podlaska 

zobowiyani zostali do dostosowania gaspodarsiw do nitej wymienionych wymagan 
dotyczqcych bioasekuracji okreilonyoh w ww.. programie. 

Wymaganis dotyczire bisasOkuracji: 
1) zabezpieczenie gospodsrstwa, w ktalym 	utrzymywane swine w systeinie 

otwartym, podwOjnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokoki, na podmurawce 
tub z wkopanym krawetnikiem; 

2) wdrotenie prograniu monitoroymnia i zwalczania gryzoni; 
3) przeprowadzathe okresowyeh zabiegaw dezynsekeji (od kwietnis do listopada 

kaidego roku); 

prowadzenie rejestru trodlo5w transportu do przewozu twin, ktOre ,wjetdt.a.j4 na toren 
gospodarstwa, oraz rejestru wejta °(b do pomieszczeti, w ktorych sa utrzymywane 
winie; 

5) zabezpieczenie budynku, w ktOrym s i.trzymywanc gwinie, pried dostcpern zwierz* 
domowych; 

6) utrzyntyw-anie twin w gospodarstwach w zamknietych pomieszczeniach, z wyjatkiem 
swirl utrzymywanych w systemieotwattym; 

7) zapewnienie aby: 
a) osoby majaec kontakt ze 5winiamii w gospodarstwie utrzyrnywaly wlasnych 

swirl poza tym gospoda.rstwom oraz the zajmowaiy siq dodatkowo obslug4 
twirl w intrych gospodarstwaeh, 

b) do budynkow, w laoryth s utrzymywane twinie, the wchodzily osoby 
postnanne, 

c) osoby przebrposkce w !budynkach inwentarskich uZywaly odzieZy ochronnej 
oraz obuwia ochrormego; 

8) posiadanie w gospodarstwie, w ktikyni sa utrzymywane swinie, pisemnego planu 
bioasekumcjiobejmujvego: 

a) dokumentacje .przestrzegania wymagan ,okretlonych w akapicie 
pierwszym w pkt 2-4, 

b) rejestr produktow biobOjczych uzywanych w gospodarstwie, 
c) program czyszczerfia I dezynfekcji pomieszczen i sprzetu majwego 

kontakt ze 
d) zasady uzywania oraz czyszezenia i dezynfekcji odziezy ochronnej 

,obuwia, o ktoryok mows w air-vide pierwszym w pkt 7 lit. c; 



9) zabezpieczenie budynkow inwentarskich oraz budynkow i miejsc wykorzystywanych 
do przechowywania pasz i gciOlki pojedynczym ogrodzeniem o wysokogci wynosz4cej 
co najmniej 1,5 m na calej dlugoki, zwiqzanym na stale z podloZem, wykluczajqcyrn 
dostep wolnotyjacych dzikow na toren gospodarstwa. Wymagania sq spelnione takze 
wtedy gdy cafe siedlisko jest ogrodzone w wyzej okreglony sposob; 

10) utrzymywanie gwiti w gospodarstwie w budynkach, w ktorych nie sq jednoczegnie 
utrzymywane inne zwierzeta gospodarskie kopytne. 
Dodatkowo na obszarze wojewOdztwa podlaskiego, w powiatach hajnowskim w 

gminach Bialowieia, Narew, Narewka, Czyte i Hajnowka oraz bialostockim w gminach 
Zabludow i Michalowo wprowadza sic nastepujace wymagania: 

1) zabezpieczenie budynkow inwentarskich oraz budynkow i miejsc 
wykorzystywanych do przechowywania pasz i sciolki pojedynczym 
ogrodzeniem o wysokogci wynoszacej co najmniej 1,5 m na calej dlugoki, 
zwiqzanym na stale z podlo2em, wykluczajqcym dostep wolno2yjqcych 
dzik6w na teren gospodarstwa; 

2) utrzymywanie win w gospodarstwie w budynkach, w ktOrych nie sq 
jednoczegnie utrzymywane inne zwierzeta gospodarskie kopytne. 

Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagan bioasekuracji uplywa 
14 sierpnia 2017 r. z wylqczeniem obovviqzku zabezpieczenia budynkow inwentarskich oraz 
budynk6w i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i gciOlki pojedynczym 
ogrodzeniem o wysokogci wynoszqcej co najmniej 1,5 m na calej dlugoki, zwiqzanym 
na stale z podloZem, wykluczajqcym dostep wolno2yjqcych dzikow na teren gospodarstwa - 
ktory powinien by6 spelniony do 31 grudnia 2017 r. 

Posiadacze utrzymujqcy gwinie na wytej wymienionych obszarach, ktorzy nie bedq 
mogli dostosowa6 gospodarstw do ww. wymagaii do dnia 14 sierpnia 2017 r., mop skladae 
do powiatowego lekarza weterynarii wtakiwego ze wzgledu na miejsce polozenia 
gospodarstwa oiwiadczenie, ze gospodarstwo nie spelni wymagati okreglonych w programie 
bioasekuracji. 

W takim przypadku: 
1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda 

deeyzje nakazuheq zabicie gwiti utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich 
ubojowi oraz zakazuj4c4 wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim 
zwierzqt z gatunkOw wrazliwych przez okres obowiqzywania programu, tj. do 31 
grudnia 2018 r.; 

2) posiadaczowi gwin bedzie przyslugiwaa: 
- odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzeta, wyplacane przez 
powiatowego lekarza weterynarii wlageiwego ze wzgledu na miejsce polozenia 
gospodarstwa, 
- rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie gwifi w gospodarstwie, 
przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wlakiwego ze wzglgdu na miejsce 
polotenia gospodarstwa. 



Wniosek o przyznanie rekompensaty nalety zio2yZ do kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrulauryzacji i Modernizacji Rolnictwa wlakiwego ze vkrzglydu na miejsce 
poloteniagospodarstwa, w terminie do dnia 15 wrzegnia 2017 r. 

Do wniosku mkt; dolqczy6 kepi; ww.. decyzji wydanej przez powiatowego lekarza 
weterynarii oraz dokumenty potwierdzajace jej wykonanie. 

Natomiast posiadaczowi utrzymujacema s eine na ww. obszarze, ktory nit destosuje, 
do dnia 14 sierpnia 2017 r., gospodarstwa do ww. wymagari dotycztpych bioasekuracji i nie 
zloty w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii o.wiadezenia, ze gospodarstwo 
nie spelni wymagati okreganych w ww. prrygramie bioasekuracji: 

1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, 
wyda decyzjc nakaztthe4 zabirie swim utrzyrnywanych w gospodarstwie 
lub poddanie icb ubojowi oraz zakazAijzieg wprowadzania do gospodarstwa 
i utrzymywania w nirri zwierzat z gatunkow wraZliwych przez okres 
obowiqzywania program, tj. do 31 rudnia 2018 r.; 

'2) btdzie przystugiwae jjodynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi 
zwierzqta, wypiacane przez powiatowego lekarza weterynarii wlageiwego 
ze wzgledu na miejsce polotenia 	• darstwa; 

3) nie hydzie przyslugiwak ww. rolonapensata za nmeprzerwane nieutrzymywanie 
kwiii w gospodarfftwie. 

Naiwainiejsze terminy: 

- 15 lipea 2017 r. — wejkie w Zycie zmiany „Program bioasekuracji maivego na celu 
zapobieganie szerzeniu sib afrykatiskiego pornoru gwirr na lata 2i115-
2018 

- 14 sierpnia 2017 r. — termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagalt dotyczqcych 
bioasekuracji, .z wykozeniem obowiazku zabezpieczenia budynkOw 
inwentarskich oraz budynkOw i miejsc wykorzystywanych 
do przechovqwania pasz i sci llci pojedynczym ogrodzeniem 
o wysokoki wynosztpej co najmniej 1,5 m na calej dlugoki, 
zwilzanym na stale z podloZem, vvylduczajvym dos%) wolnotyj4cych 
dzikbw na teren gospodaestwa - ktory pow hien bye' spelniony do 31 
grudnia 2017 r. 

- 14 sierpnia 2017 r. — tennin na ziotenie oiwiadczenia do powiatowego lekarza weterynarii 
w przypadku braku routliwoki spelnienia wyrnagati dotycz4cych 
bioasekuracji 

- 15 wrzegnia 2017 r. — terrain na zlotenie wnlnku do kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Roinictwa o przyznanie 
rekompensaty 
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