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Koszty utylizacji padłych dzików – czy to jest problem
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Martwy dzik na polu rolnika to raczej nie jest dar lasu! Koszty utylizacji
padłych dzików wolnych od wirusa ASF należą do właścicieli tych terenów.
Taką informacje przekazują rolnikom służby weterynaryjne, a jak to się ma do programu
zapobiegania i zwalczania ASF? KRIR interweniuje w MRiRW.

Spis treści

Stanowisko Zarządu KRIR w sprawie padłych dzików
Koszty utylizacji padłych dzików – MRiRW odpowiada
Prawo stanowi, że…
Główny Lekarz Weterynarii rozważy…

Stanowisko Zarządu KRIR w sprawie padłych dzików
Do izb rolniczych napływają sygnały od rolników, którzy na swych polach znaleźli martwe zwierzęta.
Właściciele gruntów są informowani przez służby weterynaryjne, że zgodnie z obecnymi przepisami
to oni ponoszą koszty utylizacji. Zdaniem samorządu rolniczego jest to sprzeczne z programem
zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że
obciążanie rolników tymi kosztami będzie miało negatywne skutki. Nie będą oni zgłaszać do PIW
przypadków wykrycia padłych dzików. Skutkować będzie to dużymi problemami związanymi
z „bezpańską” padliną. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych koszty utylizacji padłych
dzików w ramach zwalczania ASF powinny być pokrywane z budżetu Inspekcji
Weterynaryjnej.

Koszty utylizacji padłych dzików – MRiRW odpowiada
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Powołując się na Głównego Lekarza Weterynarii, ministerstwo przytacza jego interpretację.
Po pierwsze: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłoki padłych dzików, znalezione
w obszarach objętych restrykcjami ze względu na występowanie afrykańskiego pomoru świń
stanowią materiał kategorii I i powinny być zagospodarowane w zakładach przetwórczych kat.
I lub spalarniach.
Po drugie: W przypadku obszarów leśnych, gdzie przeszukań dokonują pracownicy Lasów
Państwowych, w ramach rutynowych prac leśnych, powiadomieniem zakładu utylizacyjnego
o konieczności odbioru padłych dzików oraz płatnościami za te czynności zajmuje
się Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Wreszcie w przypadku przeszukań zorganizowanych za powiadomienie zakładu utylizacyjnego
oraz pokrycie kosztów utylizacji padłych dzików odpowiada Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Prawo stanowi, że…
Koszty utylizacji padłych dzików wolnych od wirusa ASF z terenów prywatnych należą do rolników,
właścicieli tych terenów. Mogą jednak oni ubiegać się o refundację kosztów do 170 zł, w przypadku
wydania nakazu przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę. Ministerstw powołując się na
opinię służb weterynaryjnych stwierdza, że do konfliktu z rolnikami dochodzi w sporadycznych
wypadkach. Najczęściej koszty związane z usuwaniem martwych dzików ponoszą samorządy
w ramach pomocy mieszkańcom. A jednak jest coś na rzeczy, skoro rolnicy proszą o interwencję
samorząd rolniczy.

Główny Lekarz Weterynarii rozważy…
Biorąc pod uwagę „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym
afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” GLW rozważy
możliwość pokrywania kosztów utylizacji padłych dzików przez Skarb Państwa.
Trzeba mieć nadzieję, że rozważanie nie potrwa zbyt długo, bo ASF maszeruje raźnym krokiem na
zachód.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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