INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Opinia Instytutu Gospodarki Rolnej
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
W związku z przedłożonym do laski marszałkowskiej przedmiotowym projektem ustawy oraz
w związku z wciąż nieopanowanym rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru
świń Instytut przedstawia następującą opinię:
1. Na dzień 4 lipca 2018 roku Główny inspektorat Weterynarii stwierdził wystąpienie już
sto pięćdziesiątego trzeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń. Tylko w tym roku
to już czterdzieste dziewiąte nowe ognisko wirusa. ASF wykryto w gospodarstwie
utrzymującym 50 świń, położonym w gminie Podedwórze, w powiecie parczewskim,
w województwie lubelskim.

2. W związku z występowaniem wirusa posiadacze świń zobowiązania są do
przestrzegania przepisów wykonawczych. Do obowiązków posiadaczy świń należą:

1) utrzymywanie zwierząt w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt
z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi, w odrębnych,
zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających
bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane
inne zwierzęta kopytne;
2) sporządzenie spisu posiadanych świń;
3) karmienie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych;
5) wykonywanie czynności związanych z obsługą zwierząt wyłącznie przez osoby,
które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
6) stosowanie przez wyżej wymienione osoby środków higieny niezbędnych do
ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie
i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
7) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do
obsługi świń;
8) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do
wykonywania tych czynności;
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9) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na
teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie.
Nałożone na posiadaczy świń obowiązki generują koszty, które faktycznie musza
ponosić sami rolnicy (hodowcy). W połączeniu z trudnościami w handlu trzoda
chlewną i spadkiem dochodów z produkcji wieprzowiny, stawia to setki
gospodarstw w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. W dzisiejszym stanie
prawnym brak jest przepisów regulujących zwrot kosztów ponoszonych przez
hodowców.
3. Projektodawcy przewidują wyposażenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia określającego środki
konieczne do wdrożenia w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt, za
które posiadaczowi tych zwierząt będzie przysługiwał zwrot faktycznie poniesionych
kosztów. Zwrotu środków miałaby dokonywać Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
4. Projekt ustawy wymaga dalszego określenia środków dla, których możliwa będzie
refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenia gospodarstwa ogrodzeniem,
wyposażenie gospodarstwa w bramę i furtkę, zakup mat dezynfekcyjnych oraz zakup
środków odkażających.
W związku z katastrofalną sytuacja polskich hodowców trzody chlewnej, spadku
konkurencyjności naszej produkcji świń na rynkach zagranicznych oraz brakiem realnej
poprawy sytuacji epidemiologicznej, Instytut opowiada się za wszelką formą pomocy dla
rolników objętych obowiązkami w związku ze zwalczanie wirusa ASF. W związku z tym
pozytywnie odnosimy się do przedmiotowego projektu.
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