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Informacja dla gmin w sprawie zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia 

ognisk afrykańskiego pomoru świń na terytorium kraju w związku z koniecznością 

wyznaczenia miejsc bezpośredniego spalenia i grzebania zwłok w sytuacji braku mocy 

przerobowych spalarni unieszkodliwiających produkty uboczne tego typu  

 

W związku z kierowanymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach 

licznymi zapytaniami i wnioskami w ww. sprawie, wywołanymi poleceniami wojewódzkich   

i powiatowych służb weterynaryjnych  informujemy: 

1) w ramach współpracy z samorządami WIOŚ w Kielcach służy pomocą w zakresie 

posiadanej wiedzy na temat potencjalnego wpływu ww. przedsięwzięcia na 

pogorszenie stanu środowiska oraz ryzyka ewentualnej kolizji z przepisami ochrony 

środowiska, 

2) obowiązek wyznaczania miejsc w których będzie możliwe usuwanie zwłok zwierząt 

poprzez ich spalenie na terenie otwartym nie należy do organów Inspekcji Ochrony 

Środowiska ani też nie podlega uzgodnieniom z nimi, lecz należy do właściwych 

terenowo organów ochrony środowiska w rozumieniu art. 376 i dalszymi ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672),  

3) utylizacja odpadów niebezpiecznych jakimi niewątpliwie są padłe lub zabite  

z konieczności zwierzęta zarażone wirusem ASF przede wszystkim powinna odbywać 

się w instalacjach do tego służących, które posiadają stosowne zezwolenia w tym 

zakresie. 

W związku z możliwością wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru świń  

i koniecznością przygotowania lokalizacji miejsc utylizacji sugerujemy postępować zgodnie  

z  wytycznymi zawartymi w pismach otrzymanych z Inspekcji Weterynaryjnej, a które 

przypominamy poniżej: 

Lokalizacja miejsc przewidzianych na spopielanie i grzebanie pozostałych szczątków 

zwierząt padłych (lub zabitych), które zostały zarażone wirusem ASF powinny spełniać 

następującą warunki: 

a) poza strefami ochronnymi wód podziemnych i powierzchniowych; 

b) z dala od brzegów wód powierzchniowych (zbiorników wodnych, rzek, innych 

cieków) - odległość minimalna 150 m, w sytuacjach wyjątkowych 50 m; 

c) poza dolinami rzek, terenami źródliskowymi, bagiennymi, podmokłymi, 

narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi ; 

d) na obszarach płaskich (nie na zboczach pagórków); 

e) z dala od siedzib ludzkich - odległość minimalna 300 m, w wyjątkowych 

sytuacjach 150 m; 

f) poza obszarami podlegającymi ochronie (ustawa o ochronie przyrody); 

g) w miejscu, do którego jest dobry dojazd (samochody ciężarowe) - w celu 

umożliwienia transportu zwłok zwierzęcych.  

 

Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki to lokalizację należy uznać za uzgodnioną.  


