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W zwiazL<l z niepokojąc1łni sygnałalni dot. nielega]nego zakopywar'ia ptzez
hodowców zwłok padĘch szt.uk zwierząt gospodarskich Główny Leka.z wetery.naiii
zaiecił wojewódzkim oraz powiatowym lekarzom weterynarii przekazanie informacji
do ''viadomości hodowców trzody chlervnej nt. calkowitego żaka,zr[ gt"eballia
zwłok padł/ch zwietząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia nielegąlnego
zakop1'wania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania wfw zwierząt
stosownie do zaleceń Glównego Lekarza Weterynarii powiatowi lekarze weterynarii
zobowiązali są do bezwzględnego zastosowania przepisów rozporządzenia MR i RW
z dnia 2 rnaja 2oI4 r. w spratuie wasokości kąr pienięźnach zą nąluszenia
określone u.'l ptzepisach o ochronie zd'rouia zuietząt ora'z zlralcząniu chorób
ząkąźnach zuierząt dotaczące postępoluąnią z produktami uboczngmi pochodzenia
zwierzęcego i produktami pochodngmi ' Stosownie do $ 3 pkt 2 1it b) kara pieniężna
za taki cąn może w}'nosić od 3 00o do 11 0o0 złoĘch PLN'

Zgodlrie z arŁ.9 lit. 0 (i) rozporządzenia PaJlarnentu Europejskiego i Rady (wE)
nr 1069 /2oo9 z dnia 2I pażdziernika 2oo9 r. okreśIdjące ptzepisg sąnitąme
dotaczące produktóu uboczngch pocLndzenia ztuierzęcego nieprzeznaczongch do
spożlcią przez ludzi (...) (Dz'U'UE.L.O9.30O.1 z późn. zm.) zwierzeta lub części
zwierzat. które Dadty z DrzYczYn innvch niż ubói lub zabiianie z przeznaczeniem na
społcie przęz ludzi. w t\,Tn zwierzęta zabite w celu zwalczania chorób stanowią
mateńał kątęqorii 2, którego usuwanię i stosowanie określa art. 13 c]}a. wżej
rozporządzenia (m. in. unieszkodliwianie zwłok przez zakŁady ltvlŁacńne).
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Ponadto Powiatowy LekaĘ weterynarii w Mielcu informuje, że na stronie
internetowej Agencji Rest]-ukturyzaĄi i Modernizacji Rolnictwa pod linkami:

htto://Www'arimr.qov'ol/oomoc'kraioWa/dofinansowanie kosŻtoW utViizacii_oadlVch-Żwierzat_

sospodarskich.html

httD://Www.arimr.gov.ollfileadmin/oliki/Domoc kraioWa/utvliŻacia/2016/A UtvliŻacia cenV usluq 2016 Ve

13.xls

httD://www.arimr'Eov'ol/fileadmin/DIiki/Dornoc kraiowa/utvliŻacia/2016/A Uwlizacia telefonV zqloszenio

we 2016 v3.xls

dostępny jest wykaz zakladów utylizacyjnych {wraz z numerami
kontałtow}.mi) prowadzących przedmiotową działalność w zakresie zbieralia,
transpońowania i unieszkodliwiania padłych zwierząt.

Dodatkowe informacje nt. padnięcia przeij)waczy (bydła, owiec, kózJ oraz
wzory dokum€lrtów hąndlowycb Lategorii 1 i 2 dostępne są na stronie
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mielcu pod linkiem:

http://piw.mielec.ollindex.php?bip=strona&sid=1

httpr//piw.mielec.piloliki/1839 1.odf

http://piw.mielec.plloliki/1839 2-odf

Natomiast ulotka laformacyjDa dla hodowców
(afrykańskiego pomoru świńldostępna jest+od1inkiem:

httpr//piw.mielec.pl/news/2016/asf/asf dla hodowcow.pdf

dotycząca ASF

Mając na wwadze powyższę, stosownie do art. 4 ustawy o Inspekcji
weterynaryjnej z dr'ia 29 sĘcznia 2oo4 r. (Ł' j. Dz' U. 2016.1077) dotyczącego
współpracy z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami
samorządu terytorialnego Powiatowy lćkaĘ weteryrralii w Mielcu zwraca się z
prośbą o upowszechnienie wśród rolników (w sposób zwryczajowo przylęw na
danym terenie, za pośrednictwem sołectw, ośrodków doradztwa rolniczego)
informacji nt. obowiązku zgodnego z prawem |z zapisari rozporządzenia (wE) nr
1069 l 2oo9) zagospodarowania zwłok padĘch zwierząt gospodarskich.
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Starosta powiatu mieleckiego
Pr ęzy dęr't Miasta Mielca
Burmistrzowie Przeclawia i Radomyśla Wielkiego
wójtowie Gmin
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