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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie zwalczania afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ2)
Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarzàdza si´, co nast´puje:

3) Êrodki stosowane w celu zwalczania choroby;
4) sposób czyszczenia i odka˝ania;

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

5) warunki i sposób ponownego umieszczania Êwiƒ
w gospodarstwie.

1) sposób i tryb post´powania:

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

a) przy podejrzeniu afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ,
zwanego dalej „chorobà”,
b) przy stwierdzaniu choroby;
2) sposób i warunki okreÊlania obszaru zapowietrzonego i zagro˝onego;
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r.
ustanawiajàcej przepisy szczególne w celu zwalczania
afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ oraz zmieniajàcej dyrektyw´
92/119/EWG w zakresie choroby cieszyƒskiej i afrykaƒskiego pomoru Êwiƒ (Dz. Urz. WE L 192, z 20.07.2002).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktu prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu, dotyczà og∏oszenia tego aktu w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

1) Êwinia — zwierz´ z rodziny Suidae;
2) dzik — Êwini´, która nie jest utrzymywana lub hodowana w gospodarstwie;
3) instrukcja diagnostyczna — instrukcj´ przygotowanà w celu zapewnienia jednolitych procedur diagnozowania choroby, okreÊlonà w decyzji
2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzajàcej
podr´cznik diagnostyczny dotyczàcy klasycznego
pomoru Êwiƒ (Dz. Urz. WE L 143 z 11.06.2003);
4) Êwinia podejrzana o chorob´ — Êwini´, u której za
˝ycia lub po Êmierci wyst´pujà objawy kliniczne
lub zmiany patologiczne wskazujàce na chorob´,
lub Êwini´, co do której powzi´to podejrzenie wystàpienia choroby na podstawie wyników badaƒ
laboratoryjnych;
5) Êwinia chora lub zaka˝ona — Êwini´, u której za ˝ycia lub po Êmierci urz´dowy lekarz weterynarii
stwierdzi∏ chorob´ na podstawie objawów klinicz-
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nych, zmian patologicznych lub wyników badaƒ
laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z instrukcjà diagnostycznà;

b) Êrodków transportu do gospodarstwa lub z gospodarstwa, w którym sà utrzymywane Êwinie
podejrzane o zaka˝enie lub chorob´;

6) pierwotne ognisko choroby — ognisko choroby
bez zwiàzku epizootycznego z wczeÊniej okreÊlonymi ogniskami choroby w tym samym regionie;

2) wynoszenie lub wywo˝enie z gospodarstwa zw∏ok
Êwiƒ, mi´sa pozyskanego ze Êwiƒ, materia∏u biologicznego Êwiƒ, Êrodków ˝ywienia zwierzàt,
ubocznych produktów pochodzenia zwierz´cego
oraz nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawo˝eniu, które mog∏yby przenieÊç czynnik zakaêny.

7) gospodarstwo kontaktowe — gospodarstwo, które
mo˝e mieç zwiàzek epizootyczny z ogniskiem choroby albo z gospodarstwem, w którym podejrzewa si´ chorob´.
§ 3. 1. Powiatowy lekarzy weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu choroby w gospodarstwie podejmuje nast´pujàce Êrodki, majàce na celu stwierdzenie albo wykluczenie choroby:
1) sporzàdza spis wszystkich Êwiƒ, z podzia∏em na kategorie wiekowe, okreÊlajàc liczb´ Êwiƒ pad∏ych,
podejrzanych o zaka˝enie lub o chorob´; dane
w spisie uaktualnia si´ do dnia stwierdzenia albo
wykluczenia choroby;
2) przeprowadza:

3. Dochodzenie epizootyczne, oprócz ustaleƒ, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, ma na celu ustalenie dróg
przemieszczania wektorów, którymi sà kleszcze z gatunku Ornithodorus erraticus, zwane dalej „kleszczami”.
4. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e zastosowaç
Êrodki przewidziane dla zwalczania choroby, je˝eli wymaga tego sytuacja epizootyczna, w szczególnoÊci
gdy na obszarze o promieniu 10 km wokó∏ gospodarstwa:

a) dochodzenie epizootyczne,

1) znajdujà si´ Êwinie podejrzane o chorob´;

b) kontrol´ prawid∏owoÊci oznakowania Êwiƒ
i prowadzenia ksi´gi rejestracji, które sà okreÊlone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt;

2) zag´szczenie Êwiƒ jest wi´ksze ni˝ 800 Êwiƒ na
km2.

3) zakazuje:

5. Ârodki, o których mowa w ust. 1—2, stosuje si´
do dnia stwierdzenia albo wykluczenia choroby przez
powiatowego lekarza weterynarii.

a) wyprowadzania Êwiƒ z pomieszczeƒ, w których
sà przetrzymywane, lub nakazuje przetrzymywanie ich w miejscu wykluczajàcym kontakt
z pozosta∏ymi Êwiniami,

§ 4. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
stwierdzenia choroby w gospodarstwie wyznacza je
jako ognisko choroby oraz:

b) wprowadzania Êwiƒ do gospodarstwa oraz mo˝e zakazaç wprowadzania do gospodarstwa lub
wyprowadzania z gospodarstwa innych zwierzàt;

1) przeprowadza dochodzenie epizootyczne, w tym
pobiera, zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, reprezentatywnà iloÊç próbek od Êwiƒ zabitych i wysy∏a je do badaƒ laboratoryjnych;

4) nakazuje:

2) nakazuje:

a) przeprowadzenie dezynsekcji w gospodarstwie,

a) niezw∏oczne zabicie wszystkich Êwiƒ,

b) stosowanie okreÊlonych przez niego Êrodków
dezynfekujàcych przy wejÊciach i wyjÊciach
z gospodarstwa oraz z pomieszczeƒ, w których
sà przetrzymywane Êwinie,

b) zniszczenie:

c) zachowanie zasad higieny niezb´dnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia si´ choroby,
w szczególnoÊci odka˝anie ràk i obuwia przez
osoby wchodzàce do gospodarstwa lub z niego
wychodzàce,
d) oczyszczenie i odka˝enie Êrodków transportu
przed opuszczeniem przez nie gospodarstwa.
2. Powiatowy lekarz weterynarii wyra˝a zgod´ na:
1) przemieszczanie:
a) osób postronnych do pomieszczeƒ lub miejsc,
w których sà przetrzymywane Êwinie podejrzane o zaka˝enie lub chorob´,

— zw∏ok Êwiƒ,
— materia∏u biologicznego Êwiƒ, pobranego
w okresie od dnia prawdopodobnego wprowadzenia czynnika zakaênego do gospodarstwa do dnia stwierdzenia choroby w gospodarstwie,
— mi´sa pozyskanego ze Êwiƒ ubitych w okresie od dnia prawdopodobnego wprowadzenia czynnika zakaênego do gospodarstwa do
dnia stwierdzenia choroby w tym gospodarstwie w sposób okreÊlony w rozporzàdzeniu 1774/2002/WE z dnia 3 paêdziernika
2002 r. wprowadzajàcego przepisy zdrowotne odnoszàce si´ do produktów ubocznych
pochodzenia zwierz´cego, nieprzeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE
L 273 z 10.10.2002),
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c) zniszczenie przedmiotów i substancji, które mog∏y zostaç ska˝one, w tym Êrodków ˝ywienia
zwierzàt oraz materia∏ów jednorazowego u˝ytku, stosowanych w szczególnoÊci do zabijania,
je˝eli jest niemo˝liwe ich skuteczne odka˝enie,
d) czyszczenie i odka˝enie, a je˝eli to konieczne
tak˝e dezynsekcj´, pomieszczeƒ, w których
przebywa∏y Êwinie, Êrodków transportu u˝ywanych do transportu Êwiƒ lub ich tusz oraz przedmiotów, sprz´tu, Êció∏ki, obornika i gnojowicy,
które mog∏y byç ska˝one;
3) wysy∏a próbki, pobrane zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, do badaƒ laboratoryjnych w celu
okreÊlenia serotypu wirusa choroby — w przypadku pierwotnego ogniska choroby.
§ 5. 1. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e odstàpiç
od stosowania przepisów § 4 pkt 2 lit. a i c, je˝eli chorob´ stwierdzono w laboratorium, ogrodzie zoologicznym, rezerwacie przyrody lub na ogrodzonym obszarze, na którym Êwinie sà utrzymywane do celów naukowych lub do celów zwiàzanych z ochronà gatunków lub rzadkich ras hodowlanych.
2. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, w celu
umo˝liwienia zakoƒczenia tuczu Êwiƒ, odstàpiç od stosowania Êrodków, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. a,
w stosunku do Êwiƒ przetrzymywanych w sposób wykluczajàcy przeniesienie czynnika zakaênego od Êwiƒ
chorych lub zaka˝onych.
3. Powiatowy lekarz weterynarii okreÊla sposób
post´powania w przypadkach, o których mowa
w ust. 2.
4. G∏ówny Lekarz Weterynarii informuje Komisj´
Europejskà o wystàpieniu przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 6. 1. Powiatowy lekarz weterynarii, w celu stwierdzenia albo wykluczenia choroby, pobiera, zgodnie
z instrukcjà diagnostycznà, próbki od Êwiƒ, które by∏y
utrzymywane w gospodarstwie kontaktowym.
2. Powiatowy lekarz weterynarii stosuje w gospodarstwach kontaktowych:
1) Êrodki, o których mowa w § 3, do dnia wykluczenia
choroby;
2) Êrodki, o których mowa w § 4, je˝eli wymaga tego
sytuacja epizootyczna.
§ 7. 1. Powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda, w przypadku wyznaczenia ogniska choroby, okreÊla obszar:
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1) wyniki dochodzenia epizootycznego;
2) warunki geograficzne i geodezyjne;
3) odleg∏oÊci pomi´dzy gospodarstwami, w których
sà utrzymywane Êwinie;
4) drogi przemieszczania Êwiƒ oraz lokalizacje rzeêni.
§ 8. 1. Powiatowy lekarz weterynarii sporzàdza
w obszarze zapowietrzonym spis gospodarstw, w których sà utrzymywane Êwinie.
2. Powiatowy lekarz weterynarii w terminie 7 dni
od dnia okreÊlenia obszaru zapowietrzonego:
1) przeprowadza badanie kliniczne wszystkich Êwiƒ
utrzymywanych w gospodarstwach obj´tych spisem;
2) kontroluje prawid∏owoÊç prowadzenia ksi´gi rejestracji i oznakowania Êwiƒ.
§ 9. 1. Powiatowy lekarz weterynarii w obszarze zapowietrzonym:
1) zakazuje:
a) wywo˝enia Êwiƒ oraz materia∏u biologicznego
Êwiƒ z gospodarstwa,
b) transportu Êwiƒ po drogach publicznych lub
prywatnych, z wy∏àczeniem dróg w gospodarstwie;
2) nakazuje:
a) oczyszczenie, odka˝enie, a je˝eli jest to konieczne, tak˝e dezynsekcj´ Êrodków transportu oraz
sprz´tu u˝ywanego do transportu:
— zwierzàt,
— tusz,
— Êrodków ˝ywienia zwierzàt,
— nawozów naturalnych,
— przedmiotów,
które mogà spowodowaç szerzenie choroby,
b) zachowanie zasad higieny niezb´dnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia si´ choroby,
w szczególnoÊci odka˝anie ràk i obuwia przez
osoby wchodzàce do gospodarstwa lub z niego
wychodzàce,
c) niezw∏oczne powiadomienie go przez posiadaczy Êwiƒ o wszystkich przypadkach pad∏ych lub
chorych Êwiƒ w gospodarstwie.
2. Powiatowy lekarz weterynarii wyra˝a zgod´ na:

1) zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km;

1) przywo˝enie do gospodarstwa lub wywo˝enie
z gospodarstwa zwierzàt innych ni˝ Êwinie;

2) zagro˝ony si´gajàcy co najmniej 7 km poza obszar
zapowietrzony.

2) ponowne u˝ycie Êrodka transportu po dokonaniu
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

2. Obszar zapowietrzony i zagro˝ony okreÊla si´,
uwzgl´dniajàc:

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b nie stosuje si´ do drogowego lub kolejowego tranzytu Êwiƒ bez roz∏adunku
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2) powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie przed- i poubojowe, ze szczególnym uwzgl´dnieniem wyst´powania u badanych Êwiƒ oznak
choroby.
9. Mi´so Êwiƒ, o których mowa w ust. 4 pkt 1, jest:

4. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e, po up∏ywie
40 dni od dnia zakoƒczenia wst´pnego czyszczenia
i odka˝ania, wyraziç zgod´ na wywóz Êwiƒ z gospodarstwa do:
1) wyznaczonej przez niego rzeêni w celu niezw∏ocznego dokonania ich uboju, przy czym, je˝eli jest to
mo˝liwe, powinna to byç rzeênia znajdujàca si´
w obszarze zapowietrzonym lub zagro˝onym; tusze Êwiƒ przetwarza si´ pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii;
2) innych miejsc znajdujàcych si´ w obszarze zapowietrzonym; przepis § 5 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
5. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e wyraziç zgod´, o której mowa w ust. 4, je˝eli:
1) przeprowadzi∏ badanie kliniczne Êwiƒ, w tym
wszystkich Êwiƒ, które majà byç wywiezione, obejmujàce zw∏aszcza dokonanie pomiaru temperatury ich cia∏a, oraz sprawdzi∏ prawid∏owoÊç prowadzenia ksi´gi rejestracji i oznakowania Êwiƒ;
2) pobra∏ od Êwiƒ przeznaczonych do uboju lub zabicia, zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, próbki do
badaƒ w celu stwierdzenia albo wykluczenia choroby;
3) na podstawie badaƒ, o których mowa w pkt 1 i 2,
nie stwierdzono choroby.
6. Je˝eli powiatowy lekarz weterynarii wyrazi∏ zgod´, o której mowa w ust. 4:
1) Êwinie przewozi si´ w zaplombowanych przez powiatowego lekarza weterynarii Êrodkach transportu;
2) po zakoƒczeniu transportu Êrodki transportu
i sprz´t u˝yte do transportu Êwiƒ niezw∏ocznie czyÊci si´ i odka˝a.
7. Je˝eli zosta∏a wydana zgoda, o której mowa
w ust. 4 pkt 1:
1) powiatowy lekarz weterynarii, który wyda∏ zgod´,
informuje powiatowego lekarza weterynarii, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni,
o zamiarze przywozu Êwiƒ;
2) powiatowy lekarz weterynarii, w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia rzeêni, informuje o przybyciu Êwiƒ do rzeêni powiatowego lekarza weterynarii, który wyda∏ zgod´.
8. W rzeêni:
1) Êwinie, o których mowa w ust. 4 pkt 1, sà przetrzymywane i poddawane ubojowi oddzielnie od innych Êwiƒ;

1) oznakowane znakiem okreÊlonym w przepisach dyrektywy 72/461/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r.
w sprawie problemów zdrowotnych zwierzàt wp∏ywajàcych na handel wewnàtrzwspólnotowy Êwie˝ym mi´sem (Dz. Urz. WE L 302 z 31.12.1972) lub
2) przetwarzane w zak∏adzie wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, w sposób okreÊlony w przepisach, o których mowa w pkt 1;
3) przewo˝one w Êrodkach transportu zaplombowanych przez powiatowego lekarza weterynarii,
w przypadku transportu do zak∏adu, o którym mowa w pkt 2.
§ 10. Powiatowy lekarz weterynarii, po up∏ywie
40 dni od dnia okreÊlenia obszaru zapowietrzonego,
na wniosek posiadacza Êwiƒ, bioràc pod uwag´ warunki, w jakich zwierz´ta sà utrzymywane, mo˝e wydaç zgod´ na wywóz Êwiƒ z gospodarstwa do:
1) wyznaczonej przez niego rzeêni w celu niezw∏ocznego dokonania ich uboju, przy czym, je˝eli jest to
mo˝liwe, powinna to byç rzeênia znajdujàca si´
w obszarze zapowietrzonym lub zagro˝onym; tusze Êwiƒ przetwarza si´ pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii;
2) zak∏adu zajmujàcego si´ przetwarzaniem ubocznych produktów zwierz´cych, w którym Êwinie sà
zabijane, a ich zw∏oki niszczone w sposób okreÊlony w § 4 pkt 2 lit. b;
3) innych miejsc znajdujàcych si´ w obszarze zapowietrzonym; przepis § 5 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
§ 11. 1. Przepisy § 9 i 10 stosuje si´ w obszarze zapowietrzonym co najmniej do dnia:
1) oczyszczenia i odka˝enia przeprowadzonego we
wszystkich ogniskach choroby;
2) poddania Êwiƒ we wszystkich gospodarstwach badaniom klinicznym i laboratoryjnym, przeprowadzonym zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, w celu stwierdzenia albo wykluczenia choroby.
2. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza si´ po up∏ywie 45 dni od dnia ukoƒczenia
wst´pnego czyszczenia i odka˝ania we wszystkich
ogniskach choroby.
3. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e podjàç decyzj´ o skróceniu okresów, o których mowa w ust. 2,
§ 9 ust. 4 i § 10, do 30 dni, je˝eli zgodnie z instrukcjà
diagnostycznà zastosowano intensywne programy
pobierania próbek i przeprowadzono badania, na podstawie których wykluczono chorob´ w gospodarstwie.
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§ 12. 1. W obszarze zagro˝onym:
1) urz´dowy lekarz weterynarii sporzàdza spis
wszystkich gospodarstw, w których sà utrzymywane Êwinie;
2) przepisy § 9 ust. 1 i 3—9 oraz § 11 stosuje si´ odpowiednio.
2. Powiatowy lekarz weterynarii wyra˝a zgod´ na
przywo˝enie do gospodarstwa znajdujàcego si´ w obszarze zagro˝onym lub wywo˝enie z tego gospodarstwa zwierzàt innych ni˝ Êwinie w okresie 7 dni od
dnia utworzenia obszaru zagro˝onego.
3. W obszarze zagro˝onym termin, o którym mowa w:
1) § 9 ust. 4 — wynosi 30 dni;
2) § 11 ust. 2 — wynosi 40 dni.
4. W obszarze zagro˝onym powiatowy lekarz weterynarii mo˝e podjàç decyzj´ o skróceniu:
1) okresu, o którym mowa w § 9 ust. 4 — do 21 dni;
2) okresu, o którym mowa w § 10 — do 30 dni;
3) okresu, o którym mowa w § 11 ust. 2 — do 20 dni.
§ 13. 1. CzynnoÊci zwiàzane z czyszczeniem, odka˝aniem i dezynsekcjà sà przeprowadzane pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.
2. Sposoby przeprowadzania czyszczenia i odka˝ania sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 14. 1. Ponowne umieszczanie Êwiƒ w gospodarstwie, o którym mowa w § 4:
1) odbywa si´ pod nadzorem powiatowego lekarza
weterynarii;
2) mo˝e nastàpiç po up∏ywie 40 dni od dnia ukoƒczenia czyszczenia i odka˝ania w gospodarstwie;
3) powinno uwzgl´dniaç rodzaj gospodarowania
praktykowany w danym gospodarstwie.
2. Ponowne umieszczanie Êwiƒ w gospodarstwie,
w którym Êwinie sà utrzymywane na otwartym terenie, rozpoczyna si´ od wprowadzenia Êwiƒ, które zosta∏y zbadane i nie wykryto u nich przeciwcia∏ wirusa
choroby lub które pochodzà z gospodarstw nieobj´tych ograniczeniami zwiàzanymi z chorobà.
3. Powiatowy lekarz weterynarii po up∏ywie 45 dni
od dnia ponownego umieszczenia Êwiƒ w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 2, pobiera od tych Êwiƒ
próbki i przeprowadza, zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, badania na obecnoÊç przeciwcia∏ wirusa choroby.
4. Pe∏ne ponowne umieszczenie Êwiƒ w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 2, jest dopuszczalne, je˝eli badania, o których mowa w ust. 3, nie wykaza∏y
u ˝adnej ze Êwiƒ przeciwcia∏ wirusa choroby.
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5. Ponowne umieszczanie Êwiƒ w gospodarstwach
innych ni˝ gospodarstwa, o których mowa w ust. 2:
1) przeprowadza si´ w sposób okreÊlony w ust. 2—4
albo
2) polega na ca∏kowitym odnowieniu stada z zachowaniem nast´pujàcych warunków:
a) wszystkie Êwinie zostanà przywiezione z gospodarstw nieobj´tych ograniczeniami zwiàzanymi
z chorobà,
b) proces ponownego umieszczania Êwiƒ nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 20 dni,
c) po up∏ywie 45 dni od ostatniego dnia terminu,
o którym mowa w lit. b, powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki od Êwiƒ przywiezionych
i przeprowadza, zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, badania na obecnoÊç przeciwcia∏ wirusa choroby.
6. Powiatowy lekarz weterynarii, uwzgl´dniajàc sytuacj´ epizootycznà, mo˝e wyraziç zgod´ na inny sposób ponownego umieszczania Êwiƒ w gospodarstwie,
o którym mowa w § 4, je˝eli up∏yn´∏o szeÊç miesi´cy
od dnia ukoƒczenia czyszczenia i odka˝ania w tym gospodarstwie.
7. Ponowne umieszczanie Êwiƒ w gospodarstwie,
w którym wystàpienie choroby by∏o zwiàzane z obecnoÊcià kleszczy, mo˝e nastàpiç po up∏ywie 6 lat od
dnia ukoƒczenia czyszczenia i odka˝ania w tym gospodarstwie, chyba ˝e:
1) usuni´to kleszcze w gospodarstwie lub
2) obecnoÊç kleszczy nie spowoduje rozprzestrzeniania si´ wirusa choroby.
8. Ponowne umieszczanie Êwiƒ w gospodarstwie,
o którym mowa w ust. 7, odbywa si´ w sposób okreÊlony w ust. 2, przy czym:
1) ˝adna Êwinia nie powinna opuÊciç gospodarstwa
przed ukoƒczeniem pe∏nego ponownego umieszczania Êwiƒ;
2) powiatowy lekarz weterynarii, po 60 dniach od
ostatniego dnia wprowadzania Êwiƒ, pobiera
próbki od tych Êwiƒ i przeprowadza, zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, badania na obecnoÊç
przeciwcia∏ wirusa choroby;
3) proces pe∏nego ponownego umieszczenia Êwiƒ
w gospodarstwie uwa˝a si´ za zakoƒczony, je˝eli badania, o których mowa w pkt 2, nie wykaza∏y u ˝adnej ze Êwiƒ obecnoÊci przeciwcia∏ wirusa choroby.
§ 15. Niedopuszczalne jest przemieszczanie Êwiƒ
poza gospodarstwo, o którym mowa w § 14 ust. 2 i 5,
przed uzyskaniem negatywnych wyników badaƒ serologicznych.
§ 16. Przepisów § 3—6 oraz § 8—14 nie stosuje si´
do przypadków podejrzenia lub stwierdzenia choroby:
1) w rzeêni lub w Êrodkach transportu;
2) u dzików.
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§ 17. 1. Powiatowy lekarz weterynarii podejmuje
niezw∏ocznie czynnoÊci majàce na celu stwierdzenie
albo wykluczenie choroby, je˝eli istnieje podejrzenie
choroby w rzeêni lub w Êrodkach transportu.

1) powo∏uje grup´ ekspertów, w sk∏ad której wchodzà lekarze weterynarii, myÊliwi, biolodzy i epidemiolodzy, której zadaniem jest wspó∏praca w zakresie:

2. W przypadku stwierdzenia choroby w rzeêni lub
w Êrodkach transportu powiatowy lekarz weterynarii:

a) analizy sytuacji epizootycznej i okreÊlenia obszaru zapowietrzonego,

a) niezw∏oczne zabicie wszystkich Êwiƒ,

b) ustanowienia Êrodków stosowanych na obszarze zapowietrzonym, w tym zakazu polowaƒ
i karmienia dzików,

b) zniszczenie mi´sa i ubocznych produktów:

c) sporzàdzenia planu zwalczania choroby,

1) nakazuje:

— pochodzàcych ze Êwiƒ podejrzanych o zaka˝enie lub o chorob´ lub chorych, lub zaka˝onych,
— ska˝onych albo podejrzanych o ska˝enie,
c) oczyszczenie i odka˝enie budynków, wyposa˝enia oraz Êrodków transportu;
2) przeprowadza dochodzenie epizootyczne;

d) przeprowadzania kontroli w celu oceny skutecznoÊci podj´tych Êrodków;
2) przeprowadza badania:
a) wszystkich Êwiƒ chorych oraz pad∏ych,
b) wszystkich dzików odstrzelonych lub pad∏ych
— zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, w celu
stwierdzenia albo wykluczenia choroby;

3) poddaje izolat wirusa choroby badaniom laboratoryjnym, zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, w celu okreÊlenia serotypu wirusa;

3) wysy∏a próbki, pobrane zgodnie z instrukcjà diagnostycznà, do badaƒ laboratoryjnych, w celu
okreÊlenia serotypu wirusa choroby;

4) zakazuje wprowadzenia do rzeêni lub Êrodków
transportu zwierzàt przeznaczonych do uboju lub
transportu, przed up∏ywem co najmniej 24 godzin
od dnia ukoƒczenia czyszczenia i odka˝ania.

4) nakazuje:

3. W przypadku stwierdzenia choroby w rzeêni lub
w Êrodkach transportu stosuje si´ Êrodki, o których
mowa w § 4, w gospodarstwach:
1) z których pochodzà:
a) Êwinie podejrzane o zaka˝enie lub o chorob´
lub chore lub zaka˝one,
b) tusze Êwiƒ, o których mowa w lit. a,
c) ska˝one tusze Êwiƒ,
2) kontaktowych w stosunku do gospodarstw, o których mowa w pkt 1
— z wy∏àczeniem przypadku, gdy na podstawie dochodzenia epizootycznego powiatowy lekarz weterynarii stwierdzi koniecznoÊç zastosowania innych
Êrodków.
§ 18. 1. Powiatowy lekarz weterynarii niezw∏ocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu choroby
u dzików:
1) powiadamia o tym fakcie posiadaczy Êwiƒ i myÊliwych;
2) podejmuje czynnoÊci majàce na celu stwierdzenie
albo wykluczenie choroby, w szczególnoÊci przeprowadza badanie laboratoryjne próbek pobranych
ze wszystkich odstrzelonych lub pad∏ych dzików.
2. Powiatowy lekarz weterynarii niezw∏ocznie po
stwierdzeniu choroby u dzików na obszarze, na którym nie stosuje si´ Êrodków zwalczania choroby u dzików, podejmuje nast´pujàce Êrodki:

a) posiadaczom Êwiƒ sporzàdzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich Êwiƒ, z podzia∏em na
kategorie wiekowe; w gospodarstwach, w których Êwinie sà utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis przeprowadza si´ na podstawie danych szacunkowych,
b) u˝ywanie okreÊlonych przez niego Êrodków dezynfekujàcych, przy wejÊciach i wyjÊciach z gospodarstwa oraz z pomieszczeƒ, w których sà
przetrzymywane Êwinie,
c) stosowanie przez osoby majàce kontakt z dzikami Êrodków higieny niezb´dnych do ograniczenia ryzyka szerzenia si´ choroby, w tym odka˝anie ràk i obuwia,
d) zniszczenie, w sposób okreÊlony w § 4 pkt 2 lit. b,
zw∏ok dzików oraz mi´sa i ubocznych produktów
pochodzàcych od dzików, u których wyniki badaƒ, o których mowa w pkt 3, by∏y pozytywne;
5) zakazuje:
a) wyprowadzania Êwiƒ z pomieszczeƒ, w których
sà przetrzymywane, lub nakazuje przetrzymywanie ich w miejscu wykluczajàcym kontakt
z dzikami ˝yjàcymi na wolnoÊci,
b) wnoszenia i wwo˝enia na teren gospodarstwa
zw∏ok dzików, mi´sa i ubocznych produktów
pochodzàcych od dzików oraz materia∏ów lub
przedmiotów, które mog∏y zostaç ska˝one wirusem choroby,
c) wykorzystywania materia∏u biologicznego Êwiƒ
do handlu;
6) wyra˝a zgod´ na przywo˝enie do gospodarstwa
i wywo˝enie z gospodarstwa Êwiƒ.
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§ 19. 1. Powiatowy lekarz weterynarii kontroluje
wyst´powanie kleszczy w pomieszczeniach, w których
sà utrzymywane Êwinie, oraz w ich otoczeniu, w przypadku podejrzenia, ˝e wystàpienie choroby by∏o zwiàzane z obecnoÊcià kleszczy, w sposób, który jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
2. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku
stwierdzenia obecnoÊci kleszczy w pomieszczeniach,
w których sà utrzymywane Êwinie, lub w ich otoczeniu:
1) przeprowadza badania laboratoryjne w celu
stwierdzenia albo wykluczenia obecnoÊci wirusa
choroby u kleszczy;
2) okreÊla Êrodki kontroli obecnoÊci kleszczy w gospodarstwie i w jego otoczeniu.
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3. Powiatowy lekarz weterynarii, je˝eli jest to konieczne, zakazuje utrzymywania zwierzàt innych ni˝
Êwinie przez co najmniej 6 lat od dnia ukoƒczenia
czyszczenia i odka˝ania w gospodarstwie, w przypadku stwierdzenia obecnoÊci kleszczy w tym gospodarstwie oraz braku mo˝liwoÊci ich kontroli.
4. G∏ówny Lekarz Weterynarii informuje Komisj´
Europejskà o wystàpieniu przypadków, o których mowa w ust. 3.
§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. (poz. 1658)

Za∏àcznik nr 1

SPOSOBY PRZEPROWADZANIA CZYSZCZENIA I ODKA˚ANIA
1. Powiatowy lekarz weterynarii:
1) okreÊla Êrodki dezynfekujàce, które b´dà u˝yte
w celu zniszczenia wirusa choroby, oraz ich st´˝enia, uwzgl´dniajàc:
a) skutecznoÊç ich dzia∏ania,
b) charakterystyk´ budynków, Êrodków transportu
lub przedmiotów, które majà byç poddane odka˝aniu;
2) okreÊla parametry techniczne dla stosowania Êrodków czyszczàcych i dezynfekujàcych, w szczególnoÊci ciÊnienie, minimalnà temperatur´ i czas oddzia∏ywania, majàc na wzgl´dzie zalecenia producenta;
3) okreÊla sposób usuni´cia wody u˝ywanej do
czyszczenia, majàc na wzgl´dzie uniemo˝liwienie
rozprzestrzenienia si´ wirusa choroby;
4) prowadzi dokumentacj´ dotyczàcà przeprowadzonych czynnoÊci zwiàzanych z czyszczeniem i odka˝aniem.
2. Czyszczenie i odka˝anie obejmuje w szczególnoÊci:
1) spryskanie Êrodkami dezynfekujàcymi wszystkich
miejsc, w których by∏y utrzymywane Êwinie, oraz
nasàczenie tymi Êrodkami legowisk i Êció∏ki;
2) usuni´cie nawozu naturalnego i Êció∏ki oraz poddanie ich obróbce w celu zniszczenia wirusa choroby;

6) zmywanie odka˝anych powierzchni przy u˝yciu
pod ciÊnieniem Êrodków dezynfekujàcych oraz pozostawienie tych Êrodków na odka˝anych powierzchniach przez okres zalecany przez producenta, jednak nie krócej ni˝ przez 24 godziny; zmywanie przeprowadza si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy ska˝enie wczeÊniej zmywanych powierzchni;
7) zmywanie odka˝anych powierzchniach polegajàce
na u˝yciu wody pod ciÊnieniem, po up∏ywie okresu, o którym mowa w pkt 6;
8) zniszczenie sprz´tu, o którym mowa w pkt 3, oraz
innego sprz´tu, który móg∏ zostaç ska˝ony — je˝eli jego oczyszczenie lub odka˝enie jest niemo˝liwe.
3. Obróbka, o której mowa w ust. 2 pkt 2, polega na:
1) w przypadku obornika i Êció∏ki:
a) kopcowaniu przez co najmniej 42 dni, w celu
biotermicznego odka˝enia, po uprzednim spryskaniu Êrodkami dezynfekujàcymi albo
b) zniszczeniu przez spalenie lub zakopanie;
2) w przypadku gnojowicy — przechowywaniu, co
najmniej przez 42 dni od dnia ostatniego dodania
zaka˝onego materia∏u; powiatowy lekarz weterynarii mo˝e zezwoliç na skrócenie okresu przechowywania gnojowicy, je˝eli zosta∏a poddana innej
obróbce zapewniajàcej zniszczenia wirusa.

3) demonta˝ lub usuni´cie sprz´tu i wyposa˝enia z pomieszczeƒ, w których by∏y utrzymywane Êwinie;

4. Sposoby przeprowadzania wst´pnego czyszczenia oraz odka˝ania:

4) szorowanie powierzchni, które nast´pnie poddaje
si´ odka˝aniu;

1) przed przystàpieniem do zabijania Êwiƒ podejmuje si´ czynnoÊci niezb´dne do wykluczenia
lub ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa choroby, w szczególnoÊci zaopatruje si´ osoby dokonujàce czyszczenia lub odka˝ania w sprz´t s∏u˝àcy do przeprowadzenia odka˝ania i odpowied-

5) usuni´cie t∏uszczu i brudu ze wszystkich odka˝anych powierzchni przy u˝yciu Êrodków odt∏uszczajàcych oraz zmycie ich wodà;

Dziennik Ustaw Nr 158

— 11205 —

nià iloÊç odzie˝y ochronnej oraz wy∏àcza si´
wentylacj´ w pomieszczeniu, w którym Êwinie sà
zabijane;
2) wst´pne czyszczenie i odka˝anie przeprowadza si´
niezw∏ocznie po zabiciu wszystkich Êwiƒ;
3) sprz´t u˝ywany przy zabijaniu Êwiƒ czyÊci si´ i odka˝a;
4) zw∏oki zabitych Êwiƒ odka˝a si´ poprzez spryskanie ich Êrodkami dezynfekujàcymi;
5) krew oraz cz´Êci zw∏ok pozosta∏e w miejscu zabicia
Êwiƒ powinny byç zebrane i zniszczone wraz ze
zw∏okami;
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6) niezw∏ocznie po usuni´ciu Êwiƒ z miejsc, w których by∏y one utrzymywane lub zabijane, miejsca
te czyÊci si´ i odka˝a w sposób okreÊlony
w ust. 2.
5. Po up∏ywie siedmiu dni od dnia ukoƒczenia
wst´pnego czyszczenia i odka˝ania dokonuje si´ koƒcowego czyszczenia i odka˝ania polegajàcego na wykonaniu czynnoÊci, o których mowa w ust. 2 pkt 5—7.
6. Powiatowy lekarz weterynarii mo˝e ustanowiç
szczególne sposoby czyszczenia i odka˝ania w przypadku gospodarstw, w których Êwinie sà utrzymywane na otwartym terenie.

Za∏àcznik nr 2

SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYST¢POWANIA KLESZCZY
1. Kontrol´ wyst´powania kleszczy przeprowadza
si´ w pomieszczeniach, w których sà utrzymywane
Êwinie, oraz w ich otoczeniu, ze szczególnym uwzgl´dnieniem miejsc zacienionych i wilgotnych.
2. Kontrola wyst´powania kleszczy polega na:
1) pobraniu z pod∏o˝a, szczelin lub p´kni´ç Êcian, za
pomocà szczoteczki lub innych narz´dzi, próbki

piasku, gleby i py∏u; pobrany materia∏ przesiewa
si´; w przesianym materiale poszukuje si´ larw
kleszczy przy u˝yciu szk∏a powi´kszajàcego;
2) umieszczeniu pu∏apek zawierajàcych CO2 w pomieszczeniach, w których sà utrzymywane Êwinie,
w miejscach zacienionych; zaleca si´ umieszczanie pu∏apek w nocy; obecnoÊç kleszczy w pu∏apkach sprawdza si´ po kilku godzinach.

