
dotyczy w powiecie giżyckim gmin: Miłki i Wydminy

Zasady  dotyczące  pozyskiwania  dzików  na  obszarze  ochronnym  zgodnie  z  zapisami
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków
podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz.
711 z późn. zm.)

1. Zakazuje  się  wysyłania  dzików  z  obszaru  ochronnego  poza  ten  obszar  do  miejsca
położonego  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  na  terytorium  innego  niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2. Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym, za wyjątkiem dzików pozyskanych na
użytek własny myśliwego*, jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami
ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:
1) punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub
2) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą
być przechowywane tusze lub skóry dzików;

3. Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym
mogą  opuścić  punkty  i  zakłady,  o  których  mowa  powyżej,  wyłącznie  po  uzyskaniu
ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń;

4. W punktach i  zakładach,  o których mowa powyżej  tusze,  części  ciała  i  skóry dzików
przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych
tusz,  części  ciała  i  skór  dzików  z  surowcami  i  innymi  przedmiotami,  które  mogą
spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń;

5. Zakazuje się wysyłania świeżego mięsa pozyskanego z dzików odstrzelonych na obszarze
ochronnym oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych
składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie takie mięso
poza te obszary do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na
terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

6. Dopuszcza  się  wysyłanie  świeżego  mięsa  pozyskanego  z  dzików  odstrzelonych  na
obszarze ochronnym oraz mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych i produktów
mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim składzie
takie  mięso  poza  ten  obszar  do  miejsca  położonego  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej  po  uzyskaniu  ujemnego  wyniku  badania  laboratoryjnego  w  kierunku
afrykańskiego pomoru świń;

Z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym, dostarczonego do położonych na
tych obszarach punktów lub zakładów, Powiatowy Lekarz Weterynarii  pobiera próbki do badań w
kierunku ASF.

Za  nieprzestrzeganie  powyższych  zasad  będą  nakładane  sankcje  karne  zgodnie  z  zapisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.).

* w/g ustaleń z GLW pismo, znak: WIW-Z-ZZ.913.18.52.2017 z dnia 11.07.2017 r. 
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