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R O L N I C Y  

H O D O W C Y  Ś W I Ń  

Informuję, że dnia 30.07.2012r. powiat rycki uzyskał status regionu 

wolnego od wirusa choroby Aujeszkego świń nadany przez Głównego Lekarza 

Weterynarii zgodnie z ust. 3.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 

19 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby 

Aujeszkego u świń (Dz. U. z 2008r., Nr 64, poz. 397 z późn. zm.) w związku z tym 

rolnicy z powiatu ryckiego od dnia 01.10.2012 r. mogą wprowadzać do swoich 

stad świnie jedynie ze stad o statusie urzędowo wolnym, położonych w regionie 
wolnym od wirusa choroby Aujeszkego - to jest z województwa lubelskiego (z 

wyjątkiem powiatu łukowskiego, który nie uzyskał jeszcze statusu regionu 

wolnego) oraz z województwa lubuskiego lub kujawsko-pomorskiego. 

Nie można zakupować i wprowadzać do stad świń z innych województw (w tym     

z województwa mazowieckiego), do czasu uznania ich za regiony wolne. Aktualny 

wykaz regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkego umieszczony jest na 

stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl). 

Jeżeli do stada zostaną wprowadzone świnie niespełniające wymagań 

zdrowotnych określonych w programie zwalczania choroby Aujeszkego, 

pochodzące ze stada o statusie niższym, albo gdy wprowadzone do stada 

świnie nie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia stado utraci nadany 
status stada urzędowo wolnego. Powiatowy lekarz weterynarii może nadać temu 

stadu, w drodze decyzji, status stada podejrzanego o zakażenie wirusem choroby 

Aujeszkego oraz zakazać przemieszczania świń ze stada i nakazać pobranie 

prób i przeprowadzenie badań serologicznych w kierunku choroby 

Aujeszkego na koszt posiadacza zwierząt. 
Przypominam, że świnie wprowadzone do stad oraz na targi, pokazy i do 

punktów skupu zaopatruje się w świadectwa zdrowia. Każdy kto zakupi świnie 

na targu ma obowiązek posiadać kopię świadectwa zdrowia potwierdzającego 

pochodzenie świni. Świadectwo zdrowia świni nie obowiązuje jedynie, jeśli świnie 

są przewożone bezpośrednio z gospodarstwa do rzeźni. 

Każdy rolnik, który podejmie decyzję o zakupie świń bez świadectwa lub 

świń pochodzących z regionów nie uznanych za wolne od wirusa choroby 

Aujeszkego u świń musi się liczyć z dotkliwymi sankcjami i stratami finansowymi. 
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