
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Gogacza 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

W dniu 28 maja br. uczestniczyłem w spotkaniu ponad 200 mieszkańców gminy Łuków i gminy Stanin 

w Zalesiu, podczas którego to zgromadzenia była dyskusja dotycząca afrykańskiego pomoru świń na terenie 

tychże gmin i w ogóle powiatu łukowskiego. Podczas właśnie tego spotkania wręczona została mi przez 

mieszkańców gmin Łuków i Stanin petycja w sprawie likwidacji trzody chlewnej w związku 

z występowaniem u dzików wirusa ASF. I teraz przedstawię obszerne fragmenty tej petycji. 

„My rolnicy gminy Łuków i gminy Stanin, powiat łukowski, protestujemy przeciwko przymusowemu 

wybijaniu zdrowych świń, co prowadzi do pozbawienia nas środków do utrzymania rodzin oraz likwidacji 

rodzinnych gospodarstw. 

Informujemy, że w naszych gospodarstwach od dłuższego czasu prowadzone są badania krwi i nie stwier-

dzono ogniska ASF świń. 

W związku z tym: 

1. Żądamy zniesienia czerwonej strefy 

2. Odstąpienia od egzekwowania decyzji o rygorze natychmiastowej wykonalności wydanych przez za-

stępcę powiatowego lekarza weterynarii”… 

I dalej: 

„4. Żądamy likwidacji źródeł rozprzestrzeniania się ASF poprzez całkowity odstrzał dzików. 

5. Domagamy się pozwolenia na utrzymanie produkcji wielokierunkowej, ponieważ produkcja trzody 

chlewnej i bydła oraz innych zwierząt domowych jest naszą wielowiekową tradycją. 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych postulatów i naszą petycję popieramy podpisami”. To jest 

około 200 podpisów, one zostały mi przekazane. 

Również pani radna gminy Łuków, Elżbieta Dynek, wraz z delegacją rolników zwrócili się do mnie, przy-

byli do mojego biura senatorskiego z następującą prośbą. 

„Zwracam się do Pana Senatora z prośbą w imieniu wszystkich rolników powiatu łukowskiego o pomoc 

z zaistniałą sytuacją w związku z wirusem ASF, co skutkuje wybiciem stad świń u rolników. Po kontroli 

przeprowadzonej przez lekarza weterynarii jednego dnia, w ślad za kontrolą na drugi dzień jest wystawiona 

decyzja uboju świń z natychmiastowym rygorem wykonalności do 30.06.2018 r. 

Informuję, że wirus ASF stwierdzono u dzików w lesie sporadyczne przypadki, a nie u rolnika 

w zagrodzie. Dlaczego my rolnicy mamy wybijać zdrowe świnie, jak również pozbawia się nas hodowli, jak 

to jest nasz środek utrzymania rodzin”. 

To są te 2 stanowiska. 

Jeszcze, Panie Premierze, stanowisko Rady Gminy Stanin, w którym to stanowisku radni między innymi 

stwierdzają: „Konsekwencją pojawienia się wirusa ASF jest pogorszenie się sytuacji wielu gospodarstw ro-

dzinnych, które są na terenie gminy i utrzymują się wyłącznie z rolnictwa. Stają one przed ryzykiem bankruc-

twa i upadłości. Niejednokrotnie właśnie te gospodarstwa rodzinne, utrzymujące niewielką ilość trzody 

chlewnej (do 50 szt.), stanowią główne źródło utrzymania i podstawowe źródło żywności dla całych rodzin. 

Tym bardziej niepokojące są informacje o konieczności likwidacji małych stad trzody chlewnej, udzielane 

przez powiatowe służby weterynaryjne. W przypadku likwidacji źródła utrzymania tych gospodarstw zostaną 

one pozbawione podstawowych środków do życia”. 

Radni gminy Stanin apelują m.in. o całkowitą likwidację populacji dzików, które stanowią największe za-

grożenie rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, o zapewnienie hodowcom pomocy finansowej 

w przestrzeganiu zasad bioasekuracji i o przywrócenie płynności rynków zbytu trzody chlewnej. 

Radni uważają również za nieuzasadnione oraz pozbawione podstaw prawnych działania powiatowego le-

karza weterynarii w Łukowie wydającego natychmiastowe decyzje o koniecznej likwidacji stad trzody 

chlewnej. Co więcej, wydawane są one w sytuacji, gdy w żadnym gospodarstwie na terenie gminy nie 

stwierdzono występowania ogniska choroby. Radni uważają, że nie można dopuścić do zaniechania hodowli 

trzody chlewnej na terenie gminy, powiatu oraz całego województwa lubelskiego. Wspólne działania admini-

stracji rządowej, samorządów lokalnych oraz służb weterynaryjnych powinny przyczynić się do ograniczenia 



rozprzestrzeniania się wirusa ASF przy poszanowaniu potrzeb i możliwości małych gospodarstw rolnych. 

I jeszcze na koniec tego oświadczenia chciałbym zwrócić uwagę pana premiera na zapisy art. 45 ustawy 

o ochronie zdrowia zwierząt, który to artykuł daje bardzo dużą władzę lekarzowi powiatowemu. Chciałbym 

zapytać, czy lekarze powiatowi nie powinni, wykorzystując swoje kompetencje wynikające właśnie z tegoż 

artykułu, bardziej brać pod uwagę sytuację gospodarstw rodzinnych, które w związku z ASF są zagrożone 

i zwracają się o pomoc. 

Bardzo proszę, Panie Premierze, o zainteresowanie się tą sytuacją i bardzo proszę o odpowiedź na to 

oświadczenie. 

Stanisław Gogacz 
 


