
Warszawa,  dnia   27   sierpnia 2014 r. 

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii  

w sprawie ustanowienia nowego obszaru ochronnego w związku z występowaniem afrykaoskiego 

pomoru świo w Polsce 

 

 

W dniu 21 sierpnia, podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, które 

odbyło się w Brukseli, Komisja Europejska przedłożyła pod głosowanie projekt decyzji zmieniającej 

decyzję 2014/178/UE, zgodnie z którym znacznemu zwiększeniu miały ulec zarówno obszar objęty 

ograniczeniami, jak i ochronny (zgodnie z projektem restrykcje miały dotyczyd całego terytorium 

województwa podlaskiego, jak również części województwa warmiosko-mazurskiego). Zgodnie 

z kompromisowym, wynegocjowanym między Komisją Europejską a władzami weterynaryjnymi 

Polski, Litwy, Łotwy i Estonii dokumentem, obszar objęty ograniczeniami ustanowiony na terytorium 

Polski pozostanie bez zmian w stosunku do obecnie obowiązującego, natomiast obszar ochronny 

ulegnie powiększeniu i będzie składał się - po wejściu w życie w/w projektu - z następujących 

jednostek administracyjnych w województwie podlaskim: 

 miasto Suwałki, 

 miasto Białystok,  

 gminy Wiżajny, Rutka-Tartak, Szypliszki, Jeleniewo, Suwałki i Raczki w powiecie suwalskim, 

 gminy Krasnopol i Puosk w powiecie sejneoskim, 

 gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie 

augustowskim, 

 powiat moniecki, 

 gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim, 

 gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośo Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, 

Poświętne, Zawady i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim, 

 powiat bielski, 

 powiat hajnowski, 

 gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce w powiecie siemiatyckim, 

 gmina Rutki w powiecie zambrowskim, 

 gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie 

Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec w powiecie 

wysokomazowieckim. 

 



Poniższa mapa przedstawia obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony) i obszar ochronny (kolor 

żółty), które będą obowiązywad po wejściu w życie w/w decyzji.  

 
Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż nakazy, zakazy i ograniczenia obowiązujące w obszarze objętym 

ograniczeniami i ochronnym są wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 

marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykaoskiego 

pomoru świo. W obszarze ochronnym, który po wejściu w życie w/w decyzji uzyska wyżej wskazany 

kształt obowiązują m.in.: 

- ograniczenia w przemieszczaniu świo - świnie nie mogą byd przemieszczane do innych paostw jeżeli 

w gospodarstwie ich pochodzenia nie zostały wykonane określone specjalnymi procedurami czynności 

(badania kliniczne, próbkobranie w celu wykonania badao laboratoryjnych, kontrola bioasekuracji itp.) 

w trakcie kontroli prowadzonych przez urzędowych lekarzy weterynarii, którzy potwierdzą spełnienie 

wszystkich wymogów; 

- zakaz przemieszczania dzików poza obszar;  

- ograniczenia w przemieszczaniu mięsa dzików - mięso takie może byd przemieszczone poza obszar 

(wyłącznie w obrębie kraju) po uzyskaniu ujemnych wyników badao w kierunku ASF przeprowadzonych 

na próbkach pobranych od tych dzików. 


