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Szanowni Państwo, 
 W dniu 6 maja 2022 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze 

Komisji (UE) 2022/705 z dnia 5 maja 2022 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 I (strefa 
niebieska). Wcześniej, tj. od dnia 17.12.2021r.  gmina Słupia znajdowała się w obszarze 
III ( strefa czerwona). 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.  

Końskie, dnia 09 maja 2022 r. 

mailto:konskie.piw@wetgiw.gov.pl
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
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Zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 

r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń w gospodarstwach położonych w obszarach objętych ograniczeniami I (niebieski) lub 

II (różowy) lub III (czerwony), czyli na terenie całego powiatu koneckiego obowiązują 

następujące zasady: 

a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są 

utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego 

przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, 

b) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem 

zwierząt wolno żyjących i domowych, zabezpieczenie wszelkich otworów siatkami, 

c) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed : 

-wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych 

pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość 

danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m,  

-wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego 

gospodarstwa (furtka), 

- wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego 

gospodarstwa(wszystkie bramy, również te na pole) 

- a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność 

działania środka dezynfekcyjnego, wilgotne. 

 

d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i 

domowych, 

e) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które 

wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie, 

f) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed 

rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka 

szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i 

odkażanie obuwia, 

g) używanie przez osoby obsługujące świń odzieży ochronnej oraz obuwia 

ochronnego przeznaczonych wyłącznie do poruszania się w chlewni, 

h) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do 

obsługi świń, 

i) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są 

utrzymywane świnie, 

l) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni; 

 

 

 

Bezwzględnie zakazuje się: 

- karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych 

ograniczeniami II, oraz z obszarów objętych ograniczeniami III", chyba że tę zielonkę lub to 

ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub 

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

podaniem świniom, 

mailto:konskie.piw@wetgiw.gov.pl
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- wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na 

ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych 

ograniczeniami III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa 

afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co 

najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem, 

-wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, 

zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać 

skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń, 

-wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu 

ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich 

zwierząt. 

W gospodarstwie należy również prowadzić dokumentację: 

- rejestr wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu 

świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, oraz rejestru wejść osób 

do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, 

- spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, 

knury i knurki oraz bieżące aktualizowanie tego spisu, 

- dokumentację leczenia zwierząt gospodarskich 

- Księgę rejestracji świń 

- dokumentację odebrania przez zakład utylizacyjny padłych zwierząt. 

Wzory dokumentacji zostały rozesłane we wcześniejszych pismach  

 

 Na terenie obszarach objętych ograniczeniami dopuszcza się przeprowadzanie 

uboju świń utrzymywanych w gospodarstwie  z przeznaczeniem na użytek własny, pod 

warunkiem że: 

1) świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed 

ubojem; 

2) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń a mięso pozyskane w 

wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu . 

3. Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń 

pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego 

mięsa z tych świń, w przypadku gdy ubój świń jest dokonywany w gospodarstwie 

położonym na: 

1) obszarach objętych ograniczeniami III – obecnie nie dotyczy; 

2) obszarach objętych ograniczeniami I i II, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia 

afrykańskiego pomoru świń. 

W przypadku przemieszczenia świń poza obszary objęte ograniczeniami konieczne 

jest wydanie zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii przy przemieszczeniu z i do 

gospodarstwa w strefie II (różowej) oraz III (czerwonej). W każdym przypadku 

przemieszczenia niezbędne jest przeprowadzenie badania klinicznego zwierząt oraz 

wystawienie świadectwa zdrowia przez Urzędowego Lekarz Weterynarii. Przy 

przemieszczeniu świń na obszarze objętym ograniczeniami I takie zezwolenie nie jest 

potrzebne. 

mailto:konskie.piw@wetgiw.gov.pl
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Rolnik ma obowiązek informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich o 

każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarach objętych 

ograniczeniami I, II, III. 

Nadal obowiązuje termin 2 dni na zgłoszenie przemieszczenia zwierząt (zakup, 

sprzedaż, padnięcie) do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa. 

Ponadto zgodnie z rozporządzenie Wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 

kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

(Dz. Urz. 2021 L129/1 z dnia 15.04.2021) na obszarach objętych ograniczeniami II oraz III 

koniecznym jest posiadanie zatwierdzonego planu bezpieczeństwa biologicznego dla 

gospodarstwa, natomiast w przypadku obszaru objętego ograniczeniami I (niebieskiego) 

zatwierdzone plany są dobrowolne i  wymagane jedynie w przypadkach sprzedaży świń 

żywych poza granice Polski do UE lub do Państw Trzecich. 

 

 

Ref. A.H. 

 

Dokument niniejszy został podpisany elektronicznie przez  Agatę Hucał -  Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Końskich zgodnie z 

ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2013, poz. 262 t. j. z późn. zm.),. Weryfikację poprawności 
podpisu można przeprowadzić za pomocą  aplikacji Szafir 2.0.  
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