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Wg. rozdzielnika

pismo z dnia:

Nasz znak:

Dot. sprawy nr:

Prw .BZ -PU . 4 s 30. 4a.2o r 6

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach w zal.4czeniu przekazuje pismo
Glownego Lekarza Weterynarii o sygnaturze GIWpufTl-Ig|2OI4(4O) z dnia 02
wrzeSnia 2016r., doSrcz4ce nielegalnego zakopywania przez hodowcow padlej
trzody chlewnej.

Zgodnie z poleceniern zawartym w przedmiotowym piSmie uprzejmie prosze
o jego rozpowszechnienie do jak najszerszej wiadomoSci hodowcow trzody
chlewnej. ":

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08- 110 Siedlce

tel.: (25) 632-60-27, fax: (25) 632-34-72, e-mail: piwsiedlcqOBiwet.net, www.siedlce.piwet.net

Sporz1dzll: lek. wet. Mariusz Rzewuski - inspektor weterynaryjny ds. pasz iutylizacji

i.rlf4tt



Warszawa. dnia 2Zwrzesnia 2O16 r.

IlTSPEKCJA

DoL rFrffy d

w zuiazl<t z niepokoj4rymi informacjami dotyczacymi nielegalnego zakopywania
przez hodowc-o'nr pq.dl_ej trzody chJewnej, uprzejmie inforrnuje, co no=tgpuje.

zgodnie z ptrcpisatni rozptorz4dzania (wE) w lo69/2oo9 padla trzoda chlewna
stanowi oeaterial kategorii 2. zwtetzeta podejrzane o choroby zaLrahne powinny byc
przekazywane do unieszkodliwieriaw z.akladach rrtylizacyjnych kat. 2 lub 1.

w w/w zakladach uboczne produkty pochodzenia zwier4cego s4 ptzeluranLaI.e
za*rietdznn4 metoda z zastosowaniem odpowiednich paranetrow temperahrry, czasu
oraz cignienia. Material kategorii I oraz 2 jest pruenrrarzary w drodza sterylizaqi
cisnieniowej (temperatura 133"c, czas 20 minut pod. cisnieniem (bezrpzgtednym) co

najuniej 3 barow. Uzyskana mqrczkz miesno-kostna i tJwszcz s4 spalane w
zatwierdzonych spalamiach. Taki sposob obrobki gwaranuje unieszkodliwienie
ewentuarnych crynnik6w aktLrrych i zapobiega przedostawa.nia sie tych patogen6w do
$rodowiska.

Ponadto hodowcy nie ponoszq koszt6w z.uiazar,ycjn z ptzekazywxtiem pad.tych

zsrielz4t do utylizacji, pontewt2 istoieje w polsce specjalny system doplat z budi,etu
pa.6stwa dla zaklad6w ufftzacyjnych odbier4acych od rolnik6w padle wierznta. Za
redizacjq systemu doplat do unieszkodliwiania padlych ztlujer.;at odpowiada Agencja
Restrulhrryzacji i fiodernizacji Rolnictwa. Na stronie intemetowej w/w Agencji pod

linkiem
padlvch-zr.yierzat-gosoo-darskich.html dostgpny jest urykaz za-kladow utyHzaqq'nych
prowadzarych przedm.iorow4 dzialalnoSi w poszczeg6tnych wojewodztwac:n oraz kontalrt
do fch przedsiqbiorstw.

Bior4c pod uwagq powyZsze istnieje calkowity zakaz grzebania zqllok padlych
zwtelrz4t gospodarskich. W prrypadku stwierdaenia pr?Ez powiatowego

i GIowny lnspektoral WeLerynarll ul. Wsp6tIta 3o, 00-930 warszarya

| 7eI.t [22] 523-2A-88, f.u<: (221 623-t4-0A, e-mail: we@wetgiw Bov,pt, yffi.werglw,gov.p!



rveterJrqarii nielegalaego zalcopywania lub innego niezgodnego z prawem

zagospodarowania w/w zqrietzqt poliecam bemtzgl4dne tastosowanie pflept€ow

rorgntzapzen:a Midstta Rolsictura i Rozwoju Wci z dnia 2 maja 2Ol4 roku tu sprauie

wgsolwlci kar pienipimgch m. nsasrenia olqe9lone ut ptzepisach o oclnlonie zdrouia
zaiet4t oraz zuatczaniu chor1b zakahnyclt zuienqt dotgczqce postqpowania r
protutktami ubaengmi pochadzenia ntier4eego i produktami pochodngmi (lJz, U. 2AL4

toku poz- 629\, Z,godnie z $ 3 ptct 2 ([it. bl wlw rszporuad*nia kara pienie2aa z4taJe.

czyn moie 'ryaosif od 3 0OO do 11 000 ztotych.

Pro5zg o prz*kazanie w/w inforo.acji do uriad.ornoSci hodowc6w trzody chleumej, w

miare moifiwo6ci roruoiei za po6rednictwem urz€d6w gmin, so'lectw oraa o6rodkow

dord.dztwa rolnicze go.
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Ql6wny Inspektorat Weterynari.i ul. Wspolna 30, 00-q3o watszaw^
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