
Nowy Tomyśl, dnia 17 maja 2021r. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
ul.  Zbąszyńska 20,  64 -300 Nowy Tomyśl  

tel.: (61) 442-34-35, fax: (61) 442-34-35, e-mail: piwnowytomysl@wiw.poznan.pl 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Tomyślu, informuje o pilnej 

konieczności przestrzegania obowiązujących na podstawie Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń 

(Dz.U.UE.L.2021.129.1 z dnia 2021.04.15), wymienionych w załączonych 

materiałach zasad bioasekuracji hodowli świń. Z zastrzeżeniem nowych wymogów 

dotyczących posiadania ogrodzeń wokół co najmniej budynków, gdzie przebywają 

świnie, przechowywana jest pasza i ściółka oraz posiadania tzw. „Planu 

bezpieczeństwa biologicznego” w przypadku nie spełnienia pozostałych wymagań 

zawartych w rozporządzeniu KE nie mogą być wydawane pozwolenia na wywóz świń 

do innych obszarów lub poza obszary objęte ograniczeniami lub wystawiane 

wymagane świadectwa zdrowia. 

       Jednocześnie informuje że gospodarstwa, które nie dostosują się najpóźniej do 

dnia 31 października 2021 r. w pełni do wszystkich wymogów ww. rozporządzenia 

2021/605, nie będą mogły przemieszczać utrzymywanych świń poza obszar objęty 

ograniczeniami, w którym się znajdują.  

W przypadku dostosowania gospodarstwa do ww. standardów wcześniej niż 

wskazano powyżej lub zaprzestania utrzymywania świń, należy niezwłocznie 

poinformować Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu o tym fakcie. 

        Wymagania, które są ujęte w rozporządzeniu Komisji 2021/605 nie dotyczą 

gospodarstw, które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od 

świń, lub które przemieszczają świnie w obrębie tego samego obszaru objętego 

ograniczeniami z zastrzeżeniem zwierząt kierowanych do rzeźni. Wobec tych 

gospodarstw, w dalszym ciągu w pełnym zakresie obowiązują dotychczasowe zasady 

bioasekuracji określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia    

6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń. Nie wolno utrzymywać świń bez zachowania tych zasad. 

Załączniki: 

1.  Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania 

wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie                               

z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. 

ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 

2. „Lista Kontrolna SPIWET-ASF” obowiązująca na obszarach wymienionych  

w załączniku I do RWK 2021/605/UE – aktualnie cały powiat Nowotomyski. 

3. Wzór tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” dla gospodarstw 

utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie i nie zatrudniających 

pracowników do obsługi zwierząt i pasz spoza gospodarstwa. 


