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MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa, 11 maja 2022 r.

Znak sprawy: DŻW.zch.870.50.2022 

Pan 
Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
ul. Przyszłości 5 

05-804 Pruszków

e-mail: sekretariat@krir.pl

Dotyczy: pisma z dnia 7 kwietnia 2022 r. znak: KRIR/JM/421/2022 w sprawie 
wiadomości elektronicznej Pana Romualda Zwierzchowskiego dotyczącej sprzedaży 
świń ze stref objętych ASF

Szanowny Panie Prezesie, 

w nawiązaniu do pisma dnia 7 kwietnia 2022 r. znak: KRIR/JM/421/2022 w sprawie 

wiadomości elektronicznej Pana Romualda Zwierzchowskiego dotyczącej sprzedaży świń 

ze stref objętych ASF uprzejmie informuję, że odpowiedź do adresata została przekazana 

w dniu 27 kwietnia br. 

Jednocześnie informuję, że kwestie dotyczące przemieszczania przesyłek świń 

utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III określają przepisy 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 

129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1485), które wykonuje 

postanowienia ww. aktu unijnego, nie zawężając wynikających z niego możliwości i 

potencjalnych derogacji. 
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Stosownie do ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na obszarach 

objętych ograniczeniami II (większa część powiatu gryfińskiego) można przemieścić świnie 

do rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy również po 

uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu przeznaczonym do prowadzenia działalności 

nadzorowanej w zakresie skupu świń lub w miejscu przeznaczonym na targ, które są 

położone na obszarach objętych ograniczeniami II i III. Przemieszczenia można dokonać 

po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na 

miejsce pochodzenia świń. 

Jednocześnie informuję, że na obszarze objętym ograniczeniami I (pozostała część 

powiatu gryfińskiego) nie obowiązuje zakaz prowadzenia działalności nadzorowanej w 

zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami.

W związku z powyższym na obszarze objętym ograniczeniami I przemieszczenia świń do 

rzeźni lub przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy mogą odbywać 

się również z punktów skupu.

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/
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