
UCHWAŁA Nr XXXII/254/2018 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie stanowiska Rady Gminy w Sochocinie dotyczącego poparcia stanowiska Rady Gminy 

Suchożebry wyrażonego uchwałą w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia 

rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju Afrykańskiego Pomoru Świń 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                                    
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) Rada Gminy w Sochocinie uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy w Sochocinie popiera stanowisko Rady Gminy Suchożebry wyrażonego 
uchwałą Nr XXVII/225/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie podjęcia radykalnych 
działań w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju 
Afrykańskiego Pomoru Świń. 

§ 2. Umotywowanie poparcia stanowiska, o którym mowa w § 1 zawarte zostało                         
w uzasadnieniu. 

§ 3. Rada upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy w Sochocinie do przekazania 
niniejszego stanowiska do: 

1) Prezydenta RP; 

2) Prezesa Rady Ministrów; 

3) Marszałka Senatu RP; 

4) Marszałka Sejmu RP; 

5) Posłów i Senatorów z województwa mazowieckiego; 

6) Wojewody Mazowieckiego; 

7) Samorządu Województwa Mazowieckiego; 

8) Samorządów powiatowych i samorządów gminnych z terenu województwa 

mazowieckiego; 

9) Służbom weterynaryjnym; 

10) Izbom Rolniczym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XXXII/254/2018 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie stanowiska Rady Gminy w Sochocinie dotyczącego poparcia stanowiska Rady 
Gminy Suchożebry wyrażonego uchwałą w sprawie podjęcia radykalnych działań w celu 
ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju Afrykańskiego 
Pomoru Świń 

Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba 

świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie 

wirusem ASF niewrażliwe. Człowiek także nie jest wrażliwy na zakażenie wirusem ASF. 

Wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych 

ponoszonych przez hodowców i producentów świń, ale także przez budżet państwa. Są one 

związane zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji świń, 

wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego. 

Od pierwszego wystąpienia choroby w 2014 roku stwierdzono ogniska chorobowe u świń              

i dzików na terenie trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. W 

bieżącym roku takie stanowisko chorobowe wystąpiło już w sąsiednim powiecie siedleckim. 

Dotychczas nie opracowano szczepionki przeciw ASF. Aktualnie zwalczanie choroby 

odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt chorych oraz 

znajdujących się w strefie zapowietrzonej, co jest groźnie w skutkach dla indywidualnych 

producentów i gospodarki kraju. 

Mając na uwadze potencjalnie znaczące straty producentów żywca oraz koszty, jakie poniesie 

państwo polskie z tytułu utylizacji uśpionych zwierząt oraz odszkodowań wypłaconych 

producentom rolnym poparcie stanowiska Rady Gminy Suchożebry jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 


