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Nasz znak: PlWet.Sz.O55.9.2O16

Dot. sprawy nr: GIWpuf 71-19/2014(40)

Powiatowy Lekarz Weterynarii

pismo z dnia: 2.09.2016r.

żs w orońsku

zwraca się z prośbąo przekazanie w

sposób zwyczajowo przyjęty wśród hodowców trzody chlewnej informacji zawaĘch w

piśmie Głównego Lekarza Weterynarii GIWpuf 7I-19/2014(40)
doĘczących postępowania ze zwłokarni trzody chlewnej.
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1.

Urząd Miasta i Gminy Szydłowiec

2.
3.
4.
5,
6.

Urząd Gminy Chlewiska
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8.

Urząd' Gminy

Jastrąb

Urząd Gminy Mirów
Urząd Gminy orońsko
Biuro Powiatowe w Szydłowcu AfuMR

Terelow Zespół Doradczy w Szydłowcu MoDR
ala

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w orońsku ul. Radomska l9, 2oorońsko tel. (48) 617-58-65' fax (48) 6 I 7-58-65, e-mail:
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www.piw-szydlowiec.pl
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W zlv-iązku z ruepokojacynri informacjaml do1yczącymi nielegalnego zakopywania
przez hodowcÓw padłej trzody chlewnej, uprzejmre informuję, co następuje.

Zgodnle z przepisamr rozporządzenia (wE)

nr

/2oo9 padła trzoda chlewna
stanovr'i matenał kategoń 2' Zwlerzęta podejrzane o choroby zakzżne Pow'inny być
przeka.rywane do unieszkodliwienra w zakładach utylrzacyjnych kat' 2 lub 1'
'W w/w zakładach uboczne produkty pochodz-enia zł,tlerzęcego są
Przetwarzane
zatwierd,zoną metodą

z

1069

zastosowaniem odpowiednich pajametrÓw temPeratury, czasu

oraz ciśnienia'Mateńa} kategorii l oraz 2 jest przetwaJza_rry w drodze sterylŁacji
ciśnieniowe.j(temperatura 133'C, czas 20 minut pod ciŚrueniem (bezwzględnym) co
najmniej 3 barów. Uzyskana mączka mięsno-kostna i t}uszcz są spalane w
zatwrerdzonych spalarniach' Taki Sposób obróbki gwaranĘe urueszkodliwienre
ewentua]nych czynników zakażnych i zapobiega przedostawania się tych patogenów do
środowiska.

Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztÓw związanych z przekaz1,'warliem padĘch
zwterząt do utyLżacji, ponieważ istnieje w Polsce specj alny system dopłat z budżefu
państwa dla zakładów utyLżacyJnych odbierających od rolnjków padłe anłierz4ta. Za
realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padĘch zvłlerząt odpowiada Agencja
Restrul,rh:ryzacji

linlcrem

i Modernżacji RoL:ictwa' Na

stronie intemetowej w/w Agencji pod

http: / /www. arimr.qov. pi l pomoc-kraiowa/ dofinansowanie-kosztow-utylizacii-

padlvch_zwierzat-eospoda-rskich'html

dostępny jest wykaz zak]adÓw utylizacfrnych

prowadząrych Przedrniotową działalnośów poszczegóLlych
do tych przedsiębiorstw.

woj

ewództwach oraz konta]<t

Biorąc ppd uwagę powyższe istnieje calkowity zakaz grzebatia zwłok padĘch
zwierząt gospodarskich' W prąpadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza

ffi

Główny

In

spektorat Weterynarii ul'

LeI.: 122) 623-2O'8a,

fax

wspólna 30, OO-930 Warszawa

(22) 623- 14-08, e maill wet@wetgiw. gov. pl, www.wetgiw.gov.pl

weterynarii nielegalnego zakopyiivania lub innego niezgodnego z prawem
zagospodarowania wlw
polecam bezwzględne zastosowanie przepisów
^rńerząt
rozporządzn'nia Ministra Rob:ictwa i Rozwoju Wsi z dńa 2 rnaja 2o|4 roku tł spranuie
ugsokościkar pieniężngch za naruszenia określoneul przepisach o ochlonie zd'rouia
81)ieżąt oraz nl'lalczaniu chorób zakcrżngch zwierząt dotyczące postępoulanta z
produkami uboczngmi pochDdzenia zuierzęcego i produktami pochodnymi (Dz. U. 2014
roku poz. 629\. Zgodnie z $ 3 pkt 2 [it. b) wfw tozporządzenia kara pieniężna za taki
cą"n może wynosió od 3 000 do 11 000 złotych.
Proszę o pt?:'kaza^ie w/w informacji do wiadomości hodowców trzody chlewnej, w

miarę moż:liwoŚci rówrrież za pośrednictwem urzędów grnin, sołectw oraz oŚrodków
doradztwa rolniczego.

Główny Inspektorat Weterynarii ul.
tcl.:

(221

623-20-88, fax.t

{22r

623-14-08, e-mail.:

Wspólna 30, oo_930 waIszawa
we@wetgiw.gov pl, www wetgiw gov.pl

