
UCHWAŁA Nr IX/70/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

w sprawie stanowiska Rady Gminy Sochocin dotyczącego zahamowania 

rozpowszechniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na kolejne obszary naszego kraju 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym               

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Sochocin apeluje o podjęcie działań przez konkretne służby w celu 

zahamowania rozpowszechniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na kolejne obszary 

naszego kraju, przede wszystkim redukcja populacji dzika do 0,1 sztuki/km
2 

. 

§ 2. Umotywowanie stanowiska, o którym mowa zawarta jest w uzasadnieniu 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy w Sochocinie do przekazania apelu do: 

1) Prezydenta RP 

2) Prezesa Rady Ministrów 

3) Marszałka Sejmu RP 

4) Marszałka Senatu RP 

5) Europosłów województwa mazowieckiego 

6) Posłów i Senatorów województwa mazowieckiego 

7) Wojewody mazowieckiego 

8) Marszałka województwa mazowieckiego i radnych wojewódzkich 

9) Samorządowców powiatowych, gminnych z terenu województwa mazowieckiego 

10) Służb weterynaryjnych 

11) Naczelnego zarządu kół łowieckich 

12) Izb rolniczych 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr IX/70/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

 

w sprawie stanowiska Rady Gminy Sochocin dotyczącego zahamowania 

rozpowszechniania się Afrykańskiego Pomoru Świń i na kolejne obszary naszego kraju 

 

Afrykański Pomór Świń jest to nieuleczalna i wysoce zakaźna, wirusowa choroba świń 

domowych oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są odporne na zakażenie ASF. Człowiek 

także jest niewrażliwy na zakażenie ASF 

Występowanie kolejnych ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń to poważne straty 

ekonomiczne ponoszone przez hodowców i przetwórców świń, ale także przez budżet 

państwa. Są one związane z padnięciami zwierząt, a co za tym idzie kosztami likwidacji danej 

hodowli. Pierwszy przypadek choroby stwierdzono u padłego dzika w 2014 roku. Kolejno 

wirus wkradał się do chlewni, wtedy likwiduje się wszystkie świnie w stadzie. Ogniska ASF 

stwierdzono w gospodarstwach w województwie podkarpackim, lubelskim, mazowieckim              

i warmińsko-mazurskim. W bieżącym roku nasilił się rozwój wirusa w województwie 

mazowieckim m.in. w powiecie płońskim i ciechanowskim. 

Dotychczas zwalczanie choroby odbywa się poprzez dokładną bioasekurację                           

w gospodarstwach, działania administracyjne, poprzez wybijanie zwierząt w ognisku 

choroby, oraz znajdujących się w strefie zapowietrzonej, zbiera się padłe dziki w strefie. 

Prosimy o podjęcie radykalnych działań w celu ograniczenia populacji dzików do  

0,1 dzika/km
2
, u których choroba nie jest pod kontrolą. Te działania pomogą w zahamowaniu 

rozprzestrzeniania się choroby w dalsze części naszego kraju. Apelujemy o uruchomienie 

wszystkich możliwych środków, aby ratować w Polsce, polską wieprzowinę. 

 

 

 


