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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Giżycku, w związku z wejściem w życie od dnia 21 

kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 

marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego 

niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) oraz 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, informuje o 

przygotowaniu przez  Główny Inspektorat Weterynarii wytycznych opartych na nowo 

wprowadzonych przepisach prawa do stosowania w gospodarstwach utrzymujących świnie. 

Niniejsze wytyczne stanowią załącznik do pisma. 

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi, w gospodarstwach utrzymujących trzodę 

chlewną, które nie umieszczają świń i produktów pochodzących od tych zwierząt na rynku 

oraz tych które dokonują przemieszczeń świń wyłącznie w obrębie obszaru objętego 

ograniczeniami, w którym się znajdują obowiązują dotychczasowe wymagania w zakresie 

bioasekuracji określone rozporządzeniem Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 

2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 290 ze zm.). W pozostałych gospodarstwach, tj. takich 

z których świnie przemieszczane są poza obszary objęte ograniczeniami, w jakich się 

znajdują bezwzględnie muszą być spełnione wymagania załącznika nr II do 

Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Wytyczne 

określają okres przejściowy na dostosowanie gospodarstw do nowych wymagań do 31 

października 2021 r. Od dnia 1 listopada 2021 r. niespełnienie w/w wymagań będzie 

równoznaczne z odmową wydania pozwolenia na przemieszczanie świń poza obszar objęty 

ograniczeniami w jakim położone jest gospodarstwo. 
 

 

      

         Hodowcy świń  
z terenu powiatu giżyckiego 
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