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W slad za pismem znak PIW 4611z.ASF.168.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Wieluniu informuje i przypomina wszystkim hodowcom swiri, ze w zwiqzku
z opublikowaniem w dniu 27 pazdziernika 2016 r. rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 25 pazdziernika 2016 r. zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie srodkow

podejmowanych w zwiqzku z wystqpieniem afrykariskiego pomoru swiri (Dz. U. poz. 1770), na
terytorium RP wprowadzono od 4 listopada 2016 r. obowia_zek zaopatrywania wszystkich
przesytek swiri w swiadectwa zdrowia.
Na terenie catej Polski kazda swinia trafiaja_ca rowniez do ubojni musi posiadac swiadectwo
zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami, hodowca jest zobowia.zany do powiadomienia lekarza

weterynarii o ch^ci sprzedazy sztuk z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, tym samym
lekarz weterynarii przeprowadzi badanie kliniczne, zweryfikuje oznakowanie i wystawi swiadectwo
zdrowia dla badanej grupy zwierzqt. Swiadectwo zdrowia dotyczy kazdej partii zwierzqt, ktora
zostanie przemieszczona do rzezni czy innej hodowli. Optata za badanie kliniczne przeprowadzone

na terenie gospodarstwa i wystawienie swiadectwa zdrowia zwiqzane jest rowniez z koniecznoscia.
dojazdu do hodowcy przez lekarza weterynarii. Optaty za ww. czynnosci pobiera si^ od posiadacza

zwierz^cia. Wynika to z rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie sposobu ustalania i wysokosci optat za czynnosci wykonywane przez Inspekcje.
Weterynaryjna^ sposobu i miejsc pobierania tych optat oraz sposobu przekazywanta informacji
wtym zakresie Komisji Europejskiej.
Wysokosc optat za wykonywane przez Inspekcje, Weterynaryjna. czynnosci -- jest okreslona
w zatqczniku nr 1 do rozporzqdzenia. Wysokosc optat za czynnosci wymienione w poz. 3 zatqcznika
nr 1 do rozporza_dzenia powi^ksza sie., doliczaja.c koszty dojazdu do miejsca wykonania czynnosci,
wedtug stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonych zgodnie z przepisami w sprawie
warunkow ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztow uzywania do celow stuzbowych
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samochodow osobowych, motocykli i motorowerow niebe_dqcych wtasnoscig pracodawcy,

zwanych dalej ,,kosztami dojazdu";

Zata_cznik 1
poz. 3 brzmi - przeprowadzenie kontroli zwierza_t, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na

rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych swiadectw zdrowia, o ktorych mowa
w przepisach o ochronie zdrowia zwierza_t oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierz^t:

swini

a) do 10 sztuk zwierzqt 10,00

b) od 11 do 20 sztuk zwierza_t - za kazde nast^pne zwierze, 1,00

c) od 21 do 50 sztuk zwierzqt - za kazde naste_pne zwierze, 0,75

d) powyzej 50 sztuk zwierza.t - za kazde nast^pne zwierzQ 0,50

+ koszty dojazdu {stawka za 1 km = 0,8358 zt)

W celu uzyskania swiadectwa zdrowia przez hodowcow na terenie gminy Ostrowek nalezy zgtosic

si$ do urze_dowego lekarza weterynarii -

lek. wet. Piotr Paciorkiewicz, tel. 605 584 810

Uprzejmie prosze, o umieszczenie powyzszych informacji na tablicach ogtoszeri oraz powiadomic

hodowcow swiri drogq zwyczajowo przyjtjtq na terenie Paristwa Gminy.
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