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W zuliu,Iru z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakop3nvarria

przez hodowców padłej trzody chlewnej, uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna

stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzarle o choroby zakażne powinny być
przekazywarte do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kat 2 lub 1.

W w/w zakładach uboczne produkfy pochodzenia młierzęcego są przetlxrarzane

zaŁ:ńerdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu
oraz ciśnienia. Material kategorii L oraz 2 jest przrhwarzany w drodze sterylŁacji
ciśnieniowej (temperatura 133"C, czas 20 minut pod ciśnieniem (bezrvzględnym) co

najmniej 3 barów. Uzryskana mączka mięsno-kostna i t}uszcz są spalane w
zabńerdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie

ewentualnych czynników zakażnych i zapobiega przedostawania się tych patogenów do

środowiska.

Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów zvłiaąanyc}:' z przeka4rwaniem padĘch
nllierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżeb,l

państwa dla zakładów utylizacfrnych odbierąjących od rolników padłe anierzęta. Za
7ęalizacjQ systemu dopłat do unieszkodliwiania padĘch zvłierząt odpowiada Agencja

Restrukturyzacji i ModernizaĄi Rolnictwa. Na stronie internetowej w/w Agencji pod

linkiem htttr:/ /www.arimr.qov.pllpomoc-kraiowa/dofinansowanie-kosztow-utylżacii-
padlvch-zwierzat-gospodarskich.html dostępny jest wku zakładów utylŁacy'nych
prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt
do Ęch przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę powyższe istnieje całkowiĘ zakaz grr,ebania zwłok padĘch
nłłierząt gospodarskich. W prąrpadku stwierdzenia przez powiatowego Lekałza
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weterynarii nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem

zagospodarowania wlw zutierząt polecam bezwzględne zastosowanie przepisów

rozporządz,enia Ministra Rolnictwa i Rozrłroju Wsi z dnia 2 maja 2OL4 rolan ul spranuie

ulysokości kar pieniężngch za nąlus?,enia określone ul pruepisach o ocłvonię zdrouia

anierząt oraz zulalczaniu chorób zakażngch zuierzqt dotyczące postępotuania z
produktami uboczngmi pochodzenia nllierzęcego i produktami pocłndrugmi (Dz. V. 2OL4

roku poz. 629|. Zgodnie z § 3 pkt 2 (lit. b) wf w rozporządz,enia kara pieniężna za talo,

czyn może wlmosić od 3 0OO do 11 OO0 złoĘch.

Proszę o przekazanie w/w informacji do wiadomości hodowców ttzody chlevnrej, w

miarę możliwości również za pośrednictwem urzędów gmin, sołectw oraz ośrodków

dor adztst a rotricze go.
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