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Na podstawie informacji przekazanej 18 grudnia 2015r. z Głównego 

Inspektoratu Weterynarii w sprawie przeprowadzenia konsultacji z hodowcami trzody 

chlewnej w sprawie urzędowego uwolnienia regionu od choroby Aujeszky'ego u świń 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelinie uprzejmie informuje, że teren powiatu 

strzelińskiego znajduje się w regionie trzecim województwa dolnośląskiego, w którego 

skład wchodzą jeszcze następujące powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, oławski, 

świdnicki, wałbrzyski grodzki, wałbrzyski ziemski, wrocławski grodzki, wrocławski 

ziemski, ząbkowicki. 

 W gospodarstwach utrzymujących świnie na terenach w/w powiatów przez 

ostatnie 24 miesiące nie stwierdzono zarówno klinicznych objawów jak  

i laboratoryjnych dodatnich wyników badań w kierunku choroby Aujeszky'ego.  

 Konsekwencje związane z uznaniem regionu za urzędowo wolne od choroby 

Aujeszk'ego, dotyczące przemieszczania świń między regionami o różnym statusie 

epizootycznym w odniesieniu do tej choroby, wynikają wprost z postanowień decyzji 

Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji  

w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby 

Aujeszky'ego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie. Powoduje on 

podział regionów Polski na regiony urzędowo wolne od tej choroby (wpisane do 

załącznika nr 1 decyzji  Komisji 2008/185/WE) i regiony prowadzące zatwierdzony 

program zwalczania tej choroby (wpisane do załącznika nr 2 decyzji  Komisji 

2008/185/WE). W związku z powyższym będzie istniała konieczność potwierdzania  

w świadectwach zdrowia spełnianie dodatkowych gwarancji weterynaryjnych  

w odniesieniu do choroby Aujeszky'ego przy przemieszczaniu świń między  

w/w regionami zarówno do innych stad jak i do rzeźni. Na chwilę obecną świadectwa 
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zdrowia dla świń przemieszczanych do rzeźni nie są wymagane, jednakże  

w/w przypadku będą musiały być one przywrócone. Potwierdzanie dodatkowych 

gwarancji jest bowiem jednym z warunków utrzymania statusu regionu urzędowo 

wolnego.  

 W związku z powyższym wzór deklaracji którą hodowcy z terenu powiatu 

strzelińskiego powinni podpisać należy pobrać i składać w Powiatowym Inspektoracie 

Weterynarii w Strzelinie. Ze względu na pilny charakter sprawy prosimy  

o zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Strzelinie, ul. 

Brzegowa 63, 57-100 Strzelin, do dnia 8.01.2016r. do godziny 14.00. 


