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i Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 32. posiedzenia Senatu RP w dniu 
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Szanowny Panie Marszałku,

W związku ze wspólnym oświadczeniem złożonym przez Panów senatorów Wadima 

Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 32. posiedzenia Senatu RP w dniu 29 

października 2021 r. uprzejmie informuję, co następuje. 

Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ograniczanie możliwości 

rozprzestrzeniania się tej choroby, a także wypracowywanie rozwiązań mających na celu 

łagodzenie skutków wynikających z jej wystąpienia wymaga podejmowania ciągłej 

aktywności na wielu płaszczyznach oraz współpracy wszystkich zaangażowanych w nie 

służb, rolników, myśliwych, służb leśnych czy władz samorządu lokalnego. Realizowane 

działania mają jeden zasadniczy cel, którym jest zatrzymanie dalszego szerzenia się 

choroby, jej zwalczenie, a także wyeliminowanie lub zredukowanie negatywnych jej 

następstw.
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W ramach prowadzonych działań w Polsce realizowana jest m.in. strategia ograniczania 

migracji dzików – dostosowana do krajowych uwarunkowań, w ramach której powstało 

ponad 600 km ogrodzenia, w postaci płotu otaczającego tereny, gdzie występują nowe 

introdukcje wirusa ASF powodujące przypadki u dzików. 

Wykonywane są również bariery w postaci ogrodzenia zapachowego przy użyciu 

repelentów odstraszających dziki. To działanie było w pierwszej kolejności realizowane w 

zachodniej części Polski na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i 

dolnośląskiego, a następnie również w województwie świętokrzyskim, kujawsko – 

pomorskim i małopolskim.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w przypadku zagrożenia 

wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi 

zwalczania, w tym przypadku ASF, powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda (na wniosek 

wojewódzkiego lekarza weterynarii) mogą, w sytuacji gdy choroba zakaźna rozprzestrzenia 

się lub istnieje ryzyko jej rozprzestrzeniania, w formie rozporządzenia (aktu prawa 

miejscowego) ustanowić zakazy i nakazy, w tym nakazać właściwemu miejscowo 

nadleśniczemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wykonanie na 

określonym obszarze ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z 

terenów leśnych. Ustawa nie precyzuje przy tym sposobu wykonania takiego ogrodzenia. 

Podstawę finansowania tego rodzaju nakazu stanowią środki funduszu leśnego, zgodnie z 

art. 58 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463). 

Dopiero w sytuacji, gdy środki te zostaną wyczerpane zastosowanie ma art. 46 ust. 3c dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W związku z powyższym wykonanie ogrodzeń oraz ich utrzymanie i monitorowanie jest 

realizowane, w przypadku obszarów leśnych, przez właściwego miejscowo nadleśniczego 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przebieg ogrodzenia, sposób jego 

wykonania oraz obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym jest szczegółowo 

określany w aktach prawa miejscowego wydanych na podstawie ww. ustawy. Ogrodzenie 

jest utrzymywane do czasu uchylenia aktu, na podstawie którego zostało wykonane. 

Równocześnie uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie 

docierały informacje odnośnie do ewentualnych trudności w realizacji, utrzymaniu czy 



monitorowaniu dotychczas wykonanych przez nadleśnictwa ogrodzeń. Z uwagi na jednak 

na fakt, że nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw 

środowiska, ewentualne informacje w tym zakresie mogą pozostawać w kompetencji tego 

organu. 

Z poważaniem

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Lech Kołakowski
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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