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ROZPORZ4DZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSl"
z dnia 9 lutego 2018 r.
zinieniajqce rozporzqdzenie w sprawie srodkow podejmowanych w zwiqzku z wystapieniem
afrykariskiego pomoru swin
Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu
chorob zakaznych zwierzat (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) zarzadza sie, co nastepuje:
§ 1. W rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie srodkow podejmowanych
w zwiazku z wystapieniem afrykanskiego pomoru swin (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 i 328) wprowadza si? nastepujace zmiany:
1)

po § 1 dodaje sie § l a w brzmieniu:
„§ la. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem obj^tym ograniczeniami
oraz obszarem zagrozenia:
1)

nakazuje sif:
a) karmienie swin pasza^ zabezpieczon^ przed dost^pem zwierzat wolno zyjacych,
b) prowadzenie rejestru srodkow transportu do przewozu swin wjezdzajacych na teren gospodarstwa oraz rejestru wejsc osob do pomieszczeri, w ktorych s^ utrzymywane swinie,
c) zabezpieczenie budynku, w ktorym s^ utrzymywane swinie, przed dostepem zwierzat wolno zyjacych oraz
domowych,
d) utrzymywanie swin w odr^bnych, zamkni^tych pomieszczeniach, w ktorych 53 utrzymywane tylko swinie,
majacych oddzielne wejscia oraz niemajqcych bezposredniego przejscia do innych pomieszczen, w ktorych
s^ utrzymywane inne zwierzeta kopytne,
e) wykonywanie czynnosci zwiazanych z obslug^ swin wyl^cznie przez osoby, ktore wykonuj^ te czynnosci
tylko w danym gospodarstwie,
f) stosowanie przez osoby wykonuj^ce czynnosci zwiazane z obslug^ swin, przed rozpoczeciem tych czynnosci, srodkow higieny niezbednych do ograniczenia ryzyka szerzenia sie afrykanskiego pomoru swin,
w tym mycie i odkazanie rqk oraz oczyszczanie i odkazanie obuwia,
g) biez^ce oczyszczanie i odkazanie narz^dzi oraz sprzetu wykorzystywanych do obslugi swin,
h) uzywanie przez osoby wykonujqce czynnosci zwiazane z obstuga^ swiii odziezy ochronnej oraz obuwia
ochronnego przeznaczonego wylacznie do wykonywania tych czynnosci,
i) wylozenie mat dezynfekcyjnych przed wejsciami do pomieszczen, w ktorych s^ utrzymywane swinie,
iwyjsciami z tych pomieszczeri, przy czym szerokosc wytozonych mat powinna bye nie mniejsza niz
szerokosc danego wejscia lub wyjscia, adtugosc - nie mniejsza niz 1 m, atakze stale utrzymywanie tych
mat w stanie zapewniajacym utrzymanie skutecznosci dzialania srodka dezynfekcyjnego,
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzialem administracji rzadowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegotowego zakresu dzialania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 2325).

DziennikUstaw

2)

-2-

Poz. 360

j)

sporzadzenie przez posiadaczy swiri spisu posiadanych swiri, z podzialem na prosi^ta, warchlaki, tuczniki,
lochy, loszki, knury i knurki, oraz biezace aktualizowanie tego spisu,

k)

zabezpieczenie wybiegu dla swin podwojnym ogrodzeniem o wysokosci wynoszacej co najmniej 1,5 m,
zwiazanym na state z podlozem - w przypadku utrzymywania swin w gospodarstwie w systemic otwartym;

zakazuje si?:
a)

wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorym 54 utrzymywane swinie, zwtok dzikow, tusz dzikow,
czesci tusz dzikow i produktow ubocznych pochodzenia zwierzecego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w zwiazku
zart. 2 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 zdnia 21 pazdziernika
2009 r. okreslajacego przepisy sanitarne dotyczace produktow ubocznych pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzadzenie
oproduktach ubocznych pochodzenia zwierz^cego) (Dz. Urz. UEL300 z 14.11.2009, str. 1, zpozn. zm.2)),
zwanych dalej ,,produktami ubocznymi pochodzenia zwierzecego", pochodzacych z dzikow oraz materialow
i przedmiotow, ktore mogly zostac skazone wirusem afrykariskiego pomoru swiri,

b) wykonywania czynnosci zwiazanych z obsluga^ swiri przez osoby, ktore w ciagu ostatnich 72 godzin uczestniczyty w polowaniu na zwierz^ta lowne lub odlowie takich zwierz^t.";
2)

w § 2 wust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1)

wnoszenia i wwozenia na teren gospodarstwa, w ktorym 54 utrzymywane swinie, zwlok dzikow, tusz dzikow,
cz^sci tusz dzikow i produktow ubocznych pochodzenia zwierzecego, pochodzacych z dzikow oraz materialow
i przedmiotow, ktore mogry zostac skazone wirusem afrykariskiego pomoru swiri;".

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uprywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel

2)

Zmiany wymienionego rozporzadzenia zostaty ogtoszone wDz. Urz. UE L 276 z 26.10.2010, str. 33 oraz Dz. Urz. UEL354
z28.12.2013, str. 86.

