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Pan 

Jacek Bogucki 

Pełnomocnik Rządu ds. działań związanych z 

wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z Panią Justyną Izdebską w dniu 15-09-2017 

przesyłamy informację dotyczącą zaistniałej sytuacji na terenie gminy Łomazy w powiecie 

bialskim. 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie procedur i działań podjętych przez Lekarza Powiatowego 

Weterynarii pana  Radomira Bańko. 

Od września trwa odbiór zdrowej trzody chlewnej od gospodarzy. Rolnicy nie maja informacji 

o terminach płatności, niektórzy  mają narzucone z góry cenniki za kilogram żywca. Natomiast 

większość nie posiada żadnych informacji. 

Nie została zachowana droga służbowa informacji o terminach odbioru zwierząt do Urzędu 

Gminy w Łomazach co skutkowało brakiem wcześniejszych powiadomień do rolników. 

Z informacji otrzymanych z innych powiatów wiemy, że taki proceder nie miał miejsca. 

Należy zauważyć, że na obszarze naszej gminy nie wystąpiło żadne ognisko zachorowań na 

ASF. 

Mamy następujące zapytania: 

1. Jakie dokumenty powinny być wydane przez odbierających trzodę chlewną aby 

zagwarantować terminowość wypłaty? Z naszych informacji wynika, że wydawane są jedynie 

pokwitowania odbioru oraz faktury. 

2. Czy cena za kilogram żywca trzody chlewnej może być narzucona przez skupującego? 

3. Dlaczego cena za zwierzęta nie jest regulowana ze względu na wiek zwierzęcia? 

4. Dlaczego w naszym powiecie gmina Łomazy jako pierwsza została objęta tym 

procederem pomimo faktu,  że na obszarze naszej gminy nie wystąpiło żadne ognisko 

zachorowań na ASF? 

5. Co dzieje się z zabranymi zwierzętami nie mającymi wagi ubojowej  

( prosięta, warchlaki)? 

6. Dlaczego nie spełniane są warunki humanitarnego odbioru, segregacji i transportu 

zwierząt? 

7. W jaki sposób zostały wybrane firmy odbierające pogłowie np. w drodze przetargu, 

zamówienia itp. 
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Podczas spotkania informacyjnego w lipcu 28-07-2017 z Lekarzem  Powiatowym Weterynarii 

panem   Radomirem Bańko rolnicy zostali wprowadzeni w błąd . 

Informowano rolników że  powinni stopniowo  schodzić z pogłowia trzody chlewnej. Aby 

otrzymać rekompensatę za zwierzęta w momencie wystąpienia ogniska ASF  muszą podpisać i 

złożyć wniosek o niespełnianiu warunków bioasekuracji. 

Taki wniosek okazał się jednoznaczny ze zgodą na zabranie jak się okazało zdrowych zwierząt. 

Prosimy o skontrolowanie  działań podjętych przez Lekarza Powiatowego Weterynarii pana  

Radomira Bańko czy nie były zbyt restrykcyjne i nie wychodziły ponad obowiązujące wytyczne 

i procedury.  

 

 

         Rada Gminy Łomazy 

       Przewodnicząca: Małgorzata  Derlukiewicz 

 

 

 

 

 

 


