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Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2013 r.
Niniejszym podaje siê do publicznej wiadomoœci Rozporz¹dzenie Nr 3
Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie
zarz¹dzenia œrodków w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego
pomoru œwiñ na terytorium Bia³orusi i mo¿liwoœci jego przeniesienia
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Obwieszczenie

Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 listopada 2013 r.

Niniejszym podaje siê do publicznej wiadomoœci Rozporz¹dzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 14
listopada 2013 r. w sprawie zarz¹dzenia œrodków w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru œwiñ na

terytorium Bia³orusi i mo¿liwoœci jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZPORZ¥DZENIE NR 3
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zarz¹dzenia œrodków w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru œwiñ na terytorium
Bia³orusi i mo¿liwoœci jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu
chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z póŸno zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê obszar zagro¿enia wyst¹pienia afrykañskiego pomoru œwiñ obejmuj¹cy obszar powiatów:
bialskiego, m. Bia³a Podlaska, radzyñskiego, parczewskiego, lubartowskiego, w³odawskiego, ³êczyñskiego,
che³mskiego, m. Che³m.
§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje siê prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z
udzia³em œwiñ.
§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje siê:

1) wy³o¿enie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniaj¹cej zabezpieczenie wejœæ do pomieszczeñ, w których
utrzymywane s¹ œwinie oraz ich sta³e utrzymywanie w stanie zapewniaj¹cym utrzymanie skutecznoœci
dzia³ania œrodka dezynfekcyjnego;
2) trzymanie œwiñ w zamkniêciu w pomieszczeniach gospodarskich;
3) bie¿¹ce poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzêdzi oraz sprzêtów wykorzystywanych do obs³ugi
œwiñ;
4) zaopatrywanie, z zastrze¿eniem § 7, wszystkich przemieszczanych œwiñ w œwiadectwo zdrowia
wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonego przez ten organ urzêdowego lekarza
weterynarii na podstawie art. 161ub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z
2010 r. Nr 112, poz. 744, z póŸno zm.), które zawiera co najmniej:

a) nazwê organu wydaj¹cego œwiadectwo,
b) numer œwiadectwa,
c) liczbê œwiñ,
d) numery identyfikacyjne œwiñ,
e) pochodzenie œwiñ,
f) miejsca przeznaczenia œwiñ,
g) œrodek transportu œwiñ i jego numer rejestracyjny,
h) poœwiadczenie o spe³nianiu wymagañ zdrowotnych dotycz¹cych œwiñ ustalonych w przepisach ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t i przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie,
i) informacjê o wystêpowaniu choroby Aujeszky'ego w stadzie pochodzenia œwiñ,
j) datê, pieczêæ i podpis w³aœciwego urzêdowego lekarza weterynarii;
5) skarmianie œwiñ pasz¹ zabezpieczon¹ przed dostêpem zwierz¹t wolno ¿yj¹cych.

§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1:
1) ka¿dego odstrzelonego dzika niezw³ocznie dostarcza siê wraz z patrochami i narogami do po³o¿onego na
obszarze wskazanym w § 1:
a) punktu skupu dziczyzny lub zak³adu przetwórstwa dziczyzny lub



b) innego zak³adu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mog¹ byæ
przechowywane tusze i skóry dzików;
2) tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mog¹ byæ przemieszczone z punktów i zak³adów, o których mowa
w pkt 1 wy³¹cznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku

wykrycia afrykañskiego pomoru œwiñ;
3) pad³e œwinie mog¹ byæ wywo¿one do zak³adów utylizacyjnych po wczeœniejszym zg³oszeniu padniêæ œwiñ

do powiatowego lekarza weterynañi;
4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest zobowi¹zany do zbierania i zagospodarowania
ubocznych produktów pochodzenia zwierzêcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporz¹dzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pa¿dziernika 2009 r. okreœlaj¹cym przepisy
sanitarne dotycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego, nieprzeznaczonych do spo¿ycia przez
ludzi, i uchylaj¹cym rozporz¹dzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporz¹dzenie o produktach ubocznych
pochodzenia zwierzêcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1-33);
5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badañ w kierunku wykrycia afrykañskiego pomoru œwiñ w

przypadku:a) zg³oszeñ pad³ych œwiñ przy przekroczeniu odsetka padniêæ w stadzie powy¿ej: prosiêta - 20%, warchlaki

-10%, tuczniki - 5%;
b) ka¿dego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zak³adów, o których mowa w

§ 4 pkt 1;
c) ka¿dego pad³ego dzika.
§ 5. Powiatowy lekarz weterynarii miejsca przeznaczenia zwierz¹t przechowuje przez okres trzech lat kopie
œwiadectw zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4.
§ 6. 1. W punktach skupu dziczyzny i zak³adach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry
przechowuje siê w sposób zapobiegaj¹cy bezpoœredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z
produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mog¹ spowodowaæ szerzenie siê choroby zakaŸnej

zwierz¹t.
2. Tusze dzików przechowywane w zak³adach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie do produkcji miêsa przeznaczonego na u¿ytek w³asny.
§ 7. Œwiadectwa zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4, nie wystawia siê w przypadku, gdy jest ono
wymagane zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie
wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego u œwiñ (Dz. U. z 2012 r. poz.

1440, z póŸno zm.).
§ 8. Na obszarze wskazanym w § 1 obowi¹zuje zakaz uboju œwiñ na u¿ytek w³asny w gospodarstwie,
stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 paŸdziernika 2010
r. w sprawie wymagañ weterynaryjnych przy produkcji miêsa przeznaczonego na u¿ytek w³asny (Dz. U. Nr

207, poz.1370).
§ 9. Uchyla siê rozporz¹dzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zarz¹dzenia
œrodków w zwi¹zku z wyst¹pieniem afrykañskiego pomoru œwiñ na terytoñum Bia³orusi i mo¿liwoœci jego
przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 3697).
§ 10. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
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