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Dot. sprawy nr;

W zwiazku z niepokoj^cymi informacjami dotyczaoymi nielegalnego zakopywania
przez hodowcow padlej trzody chlewnej, uprzejmie informuje, co nastepuje.
Zgodnie z przepisami rozporzad^enia (WE) nr 1069/2009 padla trzoda chlewna
stanowi material kategorii 2. Zwierzeta podejrzane o choroby zakazne powinny bye
przekazywane do unieszkodliwienia w zakladach utylizacyjnych kat. 2 lub 1,
W w/w zakladach uboczne produkty pochodzenia 2wierz^cego sa przetwarzane
zatwierdzona metoda z zastosowaniem odpowiednich pcirametrow temperatury, czasu

oraz cisnienia. Material kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji
cisnieniowej (temperatura 133C, czas 20 minut pod cisnieniem (bezwzgl^dnym) co
najmniej 3 barow. Uzyskana m^czka mi^sno-kostna i duszcz ss^ spalane w
zatwierdzonych spalarniach. Taki sposob obrobld gwarantuje unieszkodliwienie
ewentualnych czynnikow zakaznych i zapobiega przedostawania si^ tych patogenow do
srodowiska,

Ponadto hodowcy nie ponosz^ kosztow zwiazanych z przekazywaniem padlych
zwierz^t do utylizacji, poniewaz istnieje w Polsce specjalny system doplat z budzetu
paristwa dla z^ikladow utylizacyjnych odbieraj^cych od rolnikow padle zwierzeta. Za
realizacj? systemu doplat do unieszkodliwiania padlych zwierz^t odpowiada Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej w/w Agencji pod
linkiem

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-kraiowa/dqfinansowanie-kosztow-utylizacii-

padlych-2wierzat-gospodarskich.html dost^pny jest wykaz zakladow utylizacyjnych
prowadzacych przedmiotowa dzialalnosc w poszczegdlnych wojewodztwach oraz kontakt
do tych przedsicbiorstw.
Biorac pod uwagc powyzsze istnieje calkowity zakaz grzebania zwlok padlych
zwierzat

gospodarskich. W przypadku

stwierdzenia przez

powiatowego

lekarza
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weterynarii

nielegalnego

zakopywania

lub

innego

riiezgodnego z prawem

zagospodarowania w/w zwierzat polecam bezwzgl^dne zastosowanie przepisow
rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie
wysoko^ci kar pienieznych za naruszenia okreilone w przepisach o ochronie zdrowia
zwierzqt oraz zwalczaniu chordb zakainych zwierzqt dotyczqce post^powania z
produktami ubocznymi pochodzenia zwierz^cego i produktami pochodnymi (Dz. U. 2014
roku poz. 629). Zgodnie z

3 pkt 2 (lit. b) w/w rozporzadzenia kara pieniezna za taki

czyn moze wynosic od 3 000 do 11 000 zlotych.
Prosze o przekazanie w/w informacji do wiadomo^ci hodowcow trzody chlewnej, w
miar

mozliwosci rowniez za posrednictwem urz^dow gmin, solectw oraz osrodkow

doradztwa rolniczego,
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