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Szanowni Państwo, 

 W dniu 17 grudnia 2021 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 

2021/2249 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 

2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. W załączniku nr I do 

ww. rozporządzenia cały obszar gminy  Słupia Konecka  zakwalifikowany został do obszaru objętego 

ograniczeniami III (strefa czerwona). Wcześniej gmina Słupia znajdowała się w obszarze wolnym. Wobec 

pozostałych gmin rozporządzenie nie wnosi zmian i obecny stan rzeczy przedstawia się następująco.  

 

Gmina Gowarczów Obszar objęty ograniczeniami II 
 

Gmina Końskie na wschód od linii 
kolejowej 

Obszar objęty ograniczeniami 
II 

Gmina Stąporków na północ od linii 
kolejowej 

Obszar objęty ograniczeniami 

II 
Gmina Końskie na zachód od linii 

kolejowej 
Obszar objęty ograniczeniami  

I 
Gmina Stąporków na południe od linii 

kolejowej 
Obszar objęty ograniczeniami 

 I 
Gmina Smyków Obszar objęty ograniczeniami 

 I 
Gmina Radoszyce Obszar objęty ograniczeniami  

I 
Gmina Ruda Maleniecka Obszar objęty ograniczeniami 

 I 
Gmina Fałków Obszar objęty ograniczeniami 

 I 
Gmina Słupia Konecka Obszar objęty ograniczeniami I 

 

  

 

Powyższe znajduje odzwierciedlenie na mapie, udostępnionej na stronie internetowej GIW dostępnej 

pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.  

O zmianie strefy zostali poinformowani hodowcy świń  z powiatu koneckiego oraz myśliwi.  

Dla hodowców świń z gminy Słupia Konecka oznacza to konieczność przestrzegania nowych 

dodatkowych obostrzeń i zasad obowiązujących w obszarze III. Są to : 

1. w zakresie bioasekuracji: 

W gospodarstwach należy wydzielić tzw. strefę czystą, w której znajduje się budynek  ze świniami, 

paszarnia, miejsce przetrzymywania ściółki. Konstrukcja  tych budynków ma być szczelna i uniemożliwiać 
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kontakt ze zwierzętami domowymi i dzikimi.  Wejścia do strefy (pomieszczeń) muszą być wyposażone w 

maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym oraz umożliwiać zmianę odzieży , obuwia i mycie i dezynfekcje 

rąk. Do pomieszczeń w strefie czystej mogą mieć dostęp wyłącznie osoby upoważnione. Tzw. strefa brudna 

to obszar posesji ograniczony ogrodzeniem obejmującym budynki strefy czystej. Wjazd do strefy brudnej 

lub wjazd do gospodarstwa (jeżeli nie ma możliwości odgrodzenia budynków strefy czystej od reszty 

gospodarstwa) i wejście do strefy brudnej lub gospodarstwa musi być zabezpieczony matami odpowiedniej 

długości i szerokości (na szerokość wjazdu oraz długości co najmniej równej obwodowi największego koła 

oraz na szerokość wejścia/furtki) lub posiadać alternatywną metodę dezynfekcji np. opryskiwacz ze 

środkiem dezynfekcyjnym o określonej pojemności.  

Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru II lub III, jest dozwolone gdy paszę tę  

składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom. 

Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla 

zwierząt pochodzącej z obszaru II lub III jest dozwolone jeśli tę słomę składowano w miejscu niedostępnym 

dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem. 

2. Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego i ogrodzenia 

Sporządzony plan bezpieczeństwa biologicznego należy złożyć w PIW w Końskich w celu jego 

zatwierdzenia przez PLW. Zatwierdzenie  poprzedzone jest kontrolą weterynaryjną podczas, której następuje 

weryfikacja założeń planu ze stanem faktycznym. W kwestii posiadania ogrodzenia, nie został jeszcze 

określony ostateczny termin konieczności jego posiadania i trwa okres przejściowy, w czasie którego można 

nie mieć pełnego ogrodzenia.  Należy wspomnieć, że w ARiMR można się ubiegać o dofinansowanie na 

bioasekurację  , w tym na budowę ogrodzenia.  Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego i ogrodzenia 

(na dzień dzisiejszy trwa okres przejściowy) jest warunkiem do uzyskania zgody na przemieszczenie świń 

poza strefę, czyli do innej strefy niż te świnie są hodowane. 

 Informuję ponadto, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Końskich nawiązał współpracę z tutejszym 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w celu pomocy Państwu przy opracowywaniu planów bezpieczeństwa 

biologicznego.  

3. w zakresie przemieszczania świń  

Wszelkie przemieszczenia świń, do i z gospodarstwa – do rzeźni lub innego gospodarstwa, 

wymagają złożenia wniosku do PIW w Końskich i uzyskania zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii  w 

Końskich. W przypadku spełnienia wszystkich wymagań, łącznie z planem bezpieczeństwa biologicznego, a 

w późniejszym okresie ogrodzenia  możliwe jest przemieszczenie świń poza strefę. W przypadku nie 

spełnienia wymogu co do planu lub w przyszłości co do ogrodzenia,  możliwe jest jedynie przemieszczenie 

świń  w obrębie tej samej strefy. Przed przemieszczeniem należy rozeznać się w  kwestii czy dana rzeźnia 

przyjmuje świnie ze strefy III. Najwcześniej na 24 godziny przed wysyłką świnie muszą być zbadane przez 

lekarza weterynarii i wystawione świadectwo zdrowia. Obligatoryjne pobieranie próbek krwi przed 

przemieszczeniem już nie obowiązuje i uzależnione jest od analizy sytuacji w gospodarstwie.  

4. w zakresie uboje na użytek własny w gospodarstwie . 

Świnia poddawana ubojowi powinna przebywać w gospodarstwie przez minimum 30 dni. Właściciel nadal 

jest zobowiązany do zgłoszenia uboju co najmniej 24 godziny przed jego dokonaniem do Powiatowego 

Lekarza Weterynarii. Zwierzę musi być zdrowe, prawidłowo oznakowane i nieleczone. Każda świnia 

przeznaczona do uboju musi zostać zbadana w kierunku ASF (pobranie krwi), a następnie poddana badaniu 

przedubojowemu. Po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego można przeprowadzić ubój 

 i zgłosić sztukę do badania poubojowego i pobrania próbek do badań w kierunku włośni.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

                                                                              Agata Hucał 
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