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Żagań, 27 listopada 2019 r.  

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŻAGANIU  

DLA HODOWCÓW ŚWIŃ W OBSZARZE OCHRONNYM 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r.  została opublikowana decyzja 

wykonawcza Komisji (UE) 2019/1952  z dnia 25 listopada 2019 r.  zmieniająca załącznik do decyzji 

wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt  

w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich na podstawie, 

której: gmina Niegosławice, gmina Brzeźnica, Gmina Szprotawa, część gminy Żagań położona na 

północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, , część gminy Małomice położona na północ od linii 

wyznaczonej przez drogę nr 12, w powiecie żagańskim wchodzą w OBSZAR OCHRONNY (STREFA 

ŻÓŁTA). 

 

W związku z powyższym obowiązują przepisy prawa dla obszaru ochronnego, tj.: 

 

I. ZASADY BIOASEKURACJI 

1. Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające 

podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w 

kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji. 

2. W trakcie polowań obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji, tj.: 

-Dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale; 

-Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim 

stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie 

przeciągania tuszy do środka transportu; 

-Umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym 

pojemniku lub worku; 

-Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie, obuwie, 

narzędzia do patroszenia, 

-Nie patroszyć dzików, które przed dokonaniem odstrzału wykazywały objawy nasuwające 

podejrzenie zachorowania na ASF. 

Na obszarze ochronnym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku. 
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II. ZACHOWANIE ZASAD BIOASEKURACJI W CZASIE PRZEWOŻENIA TUSZ DZIKÓW Z MIEJSC 

POLOWANIA DO MIEJSC PRZETRZYMYWANIA ODSTRZELONYCH DZIKÓW 

1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości 

wyciekania krwi. 

2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem 

wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji. 

3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub 

hodowlą świń, świniodzików lub dzików. 

4. Stosować plastikowe pojemniki odpowiedniej wielkości, umożliwiające przeciąganie tusz lub 

niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku, gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca 

dokonania odstrzału. 

 

III. POBIERANIE PRÓBEK 

1. IW pobiera próbki w kierunku ASF: 

a) z każdego znalezionego martwego dzika, w tym ze zwłok dzików ulegających autolizie oraz 

dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych, 

b) od każdego dzika odstrzelonego, dostarczonego do 

− punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub 

− innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą 

być przechowywane tusze lub skóry dzików. 

2. W przypadku odstrzelonych dzików niewykazujących żadnych objawów chorobowych dopuszcza 

się pobieranie próbek do badań w kierunku ASF przez myśliwych, którzy zostali przeszkoleni przez 

powiatowego lekarza weterynarii. 

3. Każdą tuszę odstrzelonego dzika znakuje się znakiem zawierającym:  

numer kolejny tuszy, numer koła łowieckiego, miejscowość i datę pozyskania tuszy. 

 

IV. POSTEPOWANIE Z UBOCZNYMI PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Wynik dodatni u dzika- MATERIAŁ KAT. I 

1) wszystkie znalezione zwłoki dzików, 

2) wszystkie tusze wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i 

skóra, w przypadku których uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF, 

3) narogi i patrochy oraz inne części ciała odstrzelonego chorego dzika 
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Wynik ujemny u dzika 

MATERIAŁ KAT. II -patrochy odstrzelonego dzika, 

MATERIAŁ KAT. III- tusze odstrzelonych dzików na obszarze ochronnym, bez patrochów, które 

nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, 

 

V. ZASADY WYPŁATY ZA ODSTRZELONE DZIKI 

1.Każdy odstrzelony dzik na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany do położonego na 

tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu 

nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub 

skóry dzików. 

2. Za dziki pozyskane w ramach polowania, dostarczone do punktu skupu lub zakładu, o których mowa 

powyżej, powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, lub 

dyrektorowi parku narodowego kwotę: 

1) 650 zł brutto – za samice przelatki i starsze samice dzika; 

2) 300 zł brutto – za pozostałe dziki. 

Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty: 

1) polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania; 

2) pobrania próbek, transportu upolowanych dzików oraz dojazdu myśliwego na obszar ochronny; 

3) przetrzymywania tusz dzików w kontenerach chłodniczych; 

4) unieszkodliwienia tusz dzików, wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, które nie 

zostaną zagospodarowane przez myśliwych, z wyjątkiem tusz dzików z dodatnim wynikiem badań 

laboratoryjnych w kierunku ASF oraz tusz przechowywanych z nimi w kontenerze chłodniczym, w tym 

transportu do przedsiębiorstwa lub zakładu w rozumieniu art. 24 rozporządzenia nr 1069/2009. 

 

VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

a) Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich okresowo, nie rzadziej niż raz na kwartał, 

sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania polowań na dziki na 

obszarze ochronnym oraz niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii o 

ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach. 

b) Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, liczbę dzików 

pozyskanych w ramach polowania zgłoszonych przez myśliwych z rzeczywistą liczbą tusz tych 

zwierząt znajdujących się w punktach skupu dziczyzny i innych miejscach ich czasowego 

przetrzymywania. 
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VII. Gdzie szukać informacji 

Mapa z aktualną sytuacją: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ 

 

VIII. DANE TELEADRESOWE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W ŻAGANIU 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żaganiu, ul. Szprotawska 30 B, 68-100  Żagań  

Tel. : (68) 367-10-99,  fax: (68) 367-10-99,  e-mail: zagan.piw@wet.zgora.pl,  

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu 

Monika Świca-Zielonka 

VII.  
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