
       

UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2018 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 20 kwietnia 2018 r. 
 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej 

o podjęcie stanowczych i zdecydowanych działań mających na celu ograniczenia 

rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na obszarze naszego kraju 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1868 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Statutu Powiatu 

Siedleckiego stanowiącego załącznik  do Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 

czerwca 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Rada Powiatu w Siedlcach wyraża swoje zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się 

Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie kraju, w tym również na terenie 

powiatu siedleckiego. W trosce o bezpieczeństwo producentów trzody chlewnej w 

powiecie siedleckim wyraża swoje stanowisko w tej sprawie. 

2. Stanowisko Rady Powiatu w Siedlcach, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Siedlcach, poprzez 

przekazanie niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi oraz Wojewodzie Mazowieckiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

 

                /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały NR XXXVIII/223/2018 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 20 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

STANOWISKO 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

 

w sprawie apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie stanowczych 

i zdecydowanych działań mających na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

Afrykańskiego Pomoru Świń na obszarze naszego kraju 

 

 Z zaniepokojeniem obserwujemy występowanie nowych ognisk Afrykańskiego 

Pomoru Świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na obszarze 

powiatu siedleckiego. Stosowane do chwili obecnej działania mające na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się choroby nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Potwierdzają 

to również wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli, które wskazują, iż założony cel 

programu bioasekuracji nie został osiągnięty. Rolnicy informują, że ponoszą wysokie koszty 

bioasekuracji, a rekompensaty za rezygnację z hodowli trzody chlewnej są zbyt niskie. Wirus 

rozprzestrzenia się na kolejne obszary, powodując duże straty ekonomiczne i ograniczenia 

w hodowli trzody chlewnej. Obecność tej choroby w Polsce uniemożliwia eksport 

wieprzowiny na wiele rynków, a co za tym idzie opłacalność trzody chlewnej drastycznie 

spada. Hodowcy, aby sprostać standardom oraz wymaganiom unijnym w produkcji trzody 

chlewnej musieli zainwestować nie tylko w budowę lub przebudowę budynków 

inwentarskich, ale również w nowoczesne maszyny. W większości przypadków środki 

finansowe na powyższe inwestycje pochodziły z kredytów bankowych. Wielu rolników 

zajmujących się tylko hodowlą trzody chlewnej straci jedyne źródło dochodu, 

a przekwalifikowanie gospodarstwa ze względów finansowych może być niemożliwe. 

Ponadto na obszarach objętych ograniczeniami, jak również obszarach ochronnych występują 

znaczne obniżenia cen skupu żywca mimo, że żywiec wieprzowy jest każdorazowo badany 

przed sprzedażą i spełnia wszystkie wymogi weterynaryjne. 

Kolejnym problemem powodujący straty finansowe dla rolników jest długi czas 

oczekiwania na wyniki analiz na obecność wirusa ASF w stadzie, prowadzonych przez 

Krajowe Laboratorium Referencyjne w Puławach. Hodowcy i producenci trzody chlewnej, 

w których gospodarstwach pobrano próbki krwi do badań laboratoryjnych w kierunku 

występowania wirusa ASF czekają na wyniki nawet do 11 dni. Budzi to niepokój, ponieważ 

wynik badania jest ważny tylko przez okres 15 dni od dnia pobrania krwi. Jest to również 

istotna sprawa, gdyż pozostaje mało czasu na sprzedaż trzody chlewnej. Często zdarza się, 

że rolnik nie jest w stanie sprzedać świń w ciągu 4 – 5 dni, co powoduje, konieczność 

powtórzenia badań. W związku z czym odwleka się termin sprzedaży, a rolnik musi ponosić 

dodatkowe koszty związane ze zużyciem paszy, a później za „przerośniętego” tucznika 

otrzymuje znacznie niższą cenę, niż za takiego, którego sprzedałby wcześniej. 



Ponadto jak podnoszą na spotkaniach rolnicy występuje duży problem z uzyskaniem 

rekompensat za wybicie stada świń, a jeżeli są już przyznane, są one bardzo zaniżone i jest 

długi okres oczekiwania na ich wypłaty. Zdarza się również, że rekompensaty nie są 

wypłacane rolnikom za drobne uchybienia.  

Należy również podkreślić fakt, iż na mocy decyzji Komisji Europejskiej coraz 

większa powierzchnia obszaru powiatu siedleckiego znajduje się w strefie czerwonej. 

Powodem są występowania zarażonych dzików, jednak na tych obszarach nie występują 

przypadki ognisk w hodowlach świń. Zwiększenie tej strefy powoduje straty dla kolejnych 

hodowców świń. Występuje również wiele obszarów, na terenie których od dawna nie 

stwierdzono obecności zakażonych dzików, mimo to wciąż znajdują się w strefach 

ograniczeń.  

 Mając na uwadze powyższe i popierając zasadne wnioski rolników – hodowców 

trzody chlewnej z terenu powiatu siedleckiego Rada Powiatu w Siedlcach postuluje o: 

 podjęcie stanowczych i zdecydowanych działań w celu zahamowania choroby, 

 redukcję populacji dzików w możliwie najkrótszym okresie czasu, która w Naszej 

opinii znacznie zahamuje rozprzestrzenianie się choroby, 

 wprowadzenia gwarantowanych i godnych rekompensat finansowych za rezygnację 

z dalszej hodowli trzody chlewnej w obszarze chronionym,  

 postulowanie do Komisje Europejskiej o znoszenie stref czerwonej i niebieskiej, tam 

gdzie od dłuższego czasu nie występują nowe ogniska w hodowlach trzody chlewnej 

oraz o racjonalne i przemyślane wprowadzanie nowych stref, 

 podjęcia rozmów z Komisją Europejską o działaniach i finansowaniu walki z ASF. 

 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

 

                /-/ Zygmunt Wielogórski 

 


