Warszawa, 2020-04-07
Jarosław Rzepa
minister rolnictwa i rozwoju wsi

Interpelacja nr 3919
Interpelacja w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) w zw. z art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996r. Nr 73 poz. 350 ze zm.) w zw. z
art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. Regulamin
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z niniejszą interpelacją.

Stan faktyczny

W lutym 2014r. na obszarze Polski stwierdzono po raz pierwszy wystąpienie ogniska
Afrykańskiego Pomoru Świń (zwany dalej: ,,ASF”). Jest to choroba zagrażająca zwłaszcza
populacji dzikich świń (dzików). W celu przeciwdziałania chorobie uchwalono ustawę z dnia 20
grudnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.
U. 2020 poz. 148). Regulacje tej ustawy umożliwiają prowadzenie odstrzału sanitarnego
zwierząt (w tym dzików). Zwiększony zakres polowań na dziki może spowodować, że ich
populacja coraz częściej będzie migrować w kierunku miast, co z kolei zaowocuje pojawieniem
się wirusa ASF także w granicach administracyjnych miast. Wirus ten co prawda nie jest
szkodliwy dla zdrowia i życia ludzi, niemniej zagraża zwierzętom.

Stan prawny

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.
1995 nr 147, poz. 713 ze zm.) odstrzał sanitarny zwierząt jest dokonywany z nakazu wydanego
na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz.U. 2004 nr 69, poz. 625 ze zm.) – zwana dalej: ,,ustawą o ochronie zdrowia
zwierząt” . Odstrzału mają dokonywać myśliwi, którzy uprzednio otrzymali indywidualne

upoważnienie od zarządu lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, lub dyrektora parku narodowego
albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Zważywszy jednak na fakt, iż na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 46 ust. 3 pkt. 8
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wojewoda
nakazuje odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, zaś ustawa expressis verbis
nie wymaga, aby obszar ten pokrywał się z granicami obwodów łowieckich. Nasuwa się więc
pytanie, czy odstrzał może być prowadzony także poza wyznaczonymi obwodami łowieckimi,
w tym także w granicach administracyjnych miast. Zgodnie bowiem z art. 8 Prawa łowieckiego,
odstrzał sanitarny mieści się w zakresie gospodarki łowieckiej, która winna być prowadzona w
obwodach łowieckich. Obszary łowieckie co do zasady nie mogą z kolei obejmować granic
administracyjnych miast (art. 26 pkt. 2 Prawa łowieckiego). Nie jest zatem do końca jasne, czy
granice, w których odbywa się odstrzał sanitarny zwierząt, mogą pokrywać się z granicami
administracyjnymi miast i w jakim zakresie.
Jeśli nie jest możliwe prowadzenie odstrzału dzików w miastach rodzi się pytanie, jakie
działania ma zamiar podjąć Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, by
przeciwdziałać pojawieniu się ASF w granicach administracyjnych miast. Jest to ważki problem
ze względu na fakt, iż wirus ten jest groźny dla zdrowia zwierząt. Zważywszy zaś, iż może dojść
do dużej migracji dzików na tereny obszarów miejskich, należy mieć na uwadze, że możliwe
jest powstanie tam enklaw wirusa ASF, przeciw którym konieczne będzie podjęcie działań
zapobiegawczych.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami:

1.
czy odstrzał sanitarny zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1997r.
Prawo łowieckie (Dz.U. 1995 nr 147, poz. 713 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004 nr 69, poz.
625 ze zm.) będzie prowadzony także w granicach administracyjnych miast?
2.
A jeśli nie będzie prowadzony także w granicach administracyjnych miast, to jakie
działania ma zamiar podjąć Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem zneutralizowania
zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) w granicach administracyjnych miast?
3.
czy przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 148) właściwie chronią obszary
położone w granicach administracyjnych miast, na wypadek tworzenia się w nich enklaw
występowania wirusa ASF?

