
KOMUNIKAT 
 

Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Wyszkowie 

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje o nakazach i zakazach 

wynikających z  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 2015r. poz. 711 z późn. zm.).  

 

Zakazy wynikające z ww. rozporządzenia dot. dzików  
na terenie gminy Somianka: 

 
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 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  
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 w ust. 2, wyłącznie po 
uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru 
świń.  
4. W punktach i zakładach, o których mowa w ust. 2, 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 poza  ten obszar 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 poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w 
kierunku afrykańskiego pomoru świń. 
 

Nakazy wynikające z ww. rozporządzenia na terenie gminy Somianka 
1. Nakazuje się znakowanie:  

1) świeżego mięsa otrzymanego z dzików odstrzelonych na obszarze ochronnym i 
produktów mięsnych składających się z mięsa takich dzików lub zawierających w swoim 
składzie takie mięso – specjalnym znakiem weterynaryjnym.  
2. Znak, o którym mowa w ust. 1, ma kształt koła i zawiera:  

1) w górnej części – litery „PL”;  
2) w środku – weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;  
3) w dolnej części – litery „IW”. 

3. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku afrykańskiego 
pomoru świń z każdego dzika padłego lub odstrzelonego na obszarze ochronnym lub  
dostarczonego do położonych na tych obszarach punktów lub zakładów, o których mowa 
w § 14 ust. 2;  
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