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~~uv.1· · ~~ 
W zwia,zku z niepokoj!\cymi infonuacjami dotycza.cymi nie1egalnego zakopywania 

pnez hodowc6w pad1ej trzody chlewnej, uprzejrnie infonnuj<;, co nast<;puje . 

Zgodnie z przepisami rozporz8,dzenia (WE) nr 1069/2009 pad1a trzoda ch1ewna 

stanowi material kategorii 2. Zwierzeta podejrzane 0 choroby zakaine powinny bye 

przekazywane do' unieszkodliwienia w zakladach utylizacyjnych kat. 2 lub L 

W w/w zakladach uboczne produkty pochodzenia zwierz<;cego S8, przetwarzane 

zatwierdzona, metoda, z zastosowaniem odpowiednich parametr6w teinperaturY, czasu 

oraz cisnierria. Material kategorii 1 oraz 2 jest przetwarzany w drodze sterylizacji 

ci.snieniowej (temperatura 133°C, czas 20 minut pod cisnieniem (bezwzgl<;dnym) co 

najmniej 3 barow. Uzyskana IIlll,czka miesno-kostna i tluszcz se, spalane w 

zatwierdzonych spalarniach. Taki spos6b obr6bki gwarantuje unieszkodliwienie 

ewentualnych czynnik6w zakaZnych i zapobiega przedostawania sie tych patogenow do 

srodowiska. 

Ponadto hodowcy nie ponosZ<!, koszt6w zwia,zanych z przekazywaniem padlych 

:.o;wierZ3,t do utylizacji. poniewaZ istnieje w Polsce specjalny system doplat z budretu 

pailstwa dla zaklad6w utylizacyjnych odbieraj8,cych od rolnik6w padJe zwierZ<;ta. Za 

realizacje systemu doplat do unieszkodliw:iania padlych zwierZ3,t odpowiada Agencja 

Restrukturyzacji i Moderoizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej w/w Agencji pod 

linkiem http://www.arimr.gov .p!/pomoc-krajowa (dofinansowanie-kosztow-1.1 tvliz8Cji

padlych-zwierzat-gospodarskich.html dostepny jest wykaz zaklad6w utylizacyjnych 

prowadz8,cych przedmiotowa. dzialalnosc w poszczeg6lnych wojew6dztwach oraz kontakt 

do tych przedsiebiorstw. 

Bior8,c pod uwage powyzsze istnieje calkqwity zakaz grzebania zwlok padJych 
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welerynarii nielegalnego zakopywania lub inne.go niezgodnego z pTawcm 

zagospodarowania w/w zwierza,t polccam. bez:wzgledne zastosowanie przepis6w 

rozpoiza.dzenia Miuistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z: dnia 2 Illflja 2014 roku w sprawie 

wysokoSci kar pieni?btych za naTUszertia okreslone w przepisach 0 ochrohie zdmwia 

zwierzq,t oraz zwalczaniu chorob zaka2:nych zwierzqt dotyczqce post(!powania z 

produktami uboeznymi pochodzenia zwie~cego i produktami pocJwdnymi (Dz. U. 2014 

roku poz. 629). Zgodnie z: § 3 pkt 2 (lit. b) wjw rozpofZi'\d.zcriia kara pienieZna za taki 

c.zyn maZe wynosic od 3 000 do 11 000 z!otych. 

Pros~ 0 przekazanic wjw tnIoriilacji do wiadoJUosc.i hodowc6w trzody chlewnej, W 

mi~e JUoiliwosc! r6wniez Za posrednictwero urz<;d6w gtnin, solectw orC).Z o~rodk6w 

domdztwa roJiJjczego. 
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