
UCHWAŁA NR III.24.18
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie ochrony mieszkańców, w tym zajmujących się rolnictwem przed rosnącą populacją 
dzików, powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne straty materialne w wyniku 

przenoszenia choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w przedmiocie ochrony mieszkańców, w tym zajmujących się 
rolnictwem przed rosnącą populacją dzików, powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne 
straty materialne w wyniku przenoszenia choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się:
1) Marszałkowi Sejmu RP,
2) Prezesowi Rady Ministrów
3) Posłom na Sejm RP, członkom Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
4) Posłom na Sejm RP z okręgu nr 18
5) Ministrowi Środowiska,
6) Ministrowi Rolnictwa,
7) Wojewodzie Mazowieckiemu.
8) Mazowieckiej Izbie Rolniczej,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki

Przemysław 
Paweł Wojda
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Załącznik do uchwały Nr III.24.18 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 13 grudnia 2018 r. 

 

STANOWISKO 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 13 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie ochrony mieszkańców, w tym zajmujących się rolnictwem przed rosnącą 

populacją dzików, powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne straty materialne 

w wyniku przenoszenia choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)  

 

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki, mając na uwadze liczne głosy właścicieli gospodarstw 

rolnych, mieszkańców,  zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających 

do redukcji populacji dzików, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców, powodujących 

szkody w uprawach rolnych, przenoszących chorobę ASF powodując znaczne straty 

w gospodarce. 

    Chcemy poinformować, że przez ostatnie lata nastąpił drastyczny wzrost liczebności 

dzików zwłaszcza w południowej części gminy Mińsk Mazowiecki i powiatu Mińskiego. 

Zwierzęta te są coraz mniej płochliwe, podchodzą pod zabudowania gospodarcze, często 

pojawiają się w terenach gęsto zabudowanych, ulicach,  terenach publicznych, stwarzając 

w ten sposób zagrożenie dla człowieka. Dziki dostają się na ogrodzone posesje, niszcząc 

trawniki i ogrody, stwarzają realne niebezpieczeństwo dla właścicieli posesji. W pobliżu lasów 

mieszkańcy boją się po zmroku wychodzić poza posesję, ponieważ na swojej drodze mogą się 

natknąć na przemieszczające się watahy dzików. 

Zwierzęta żerują na polach niszcząc uprawy i tym samym uniemożliwiają produkcję 

rolną generując koszty i straty finansowe w gospodarstwach rolnych. Dziki czynią duże szkody 

w uprawach polowych – szczególnie w roślinach okopowych, kukurydzy, zbożach jarych 

(pszenica, owies) oraz warzywach. Poprzez buchtowanie niszczą łąki i pastwiska. Rolnicy 

ponoszą z tego tytułu ogromne straty, za które otrzymują niskie odszkodowania. Użytkowanie 

rolne terenów, na których występują duże ilości watah dzików staje się ekonomicznie 

nieopłacalne wpływając na nierentowność gospodarstw rolnych naszej gminy.  

W ostatnich latach z dzikami jest związane rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru 

świń (ASF), które dotyka kolejne obszary Polski i dociera już do powiatu warszawskiego 

zachodniego.  Pojawienie się choroby wśród trzody chlewnej powoduje konieczność wybicia 
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całego stada świń często o wysokiej genetyce wypracowywanej latami. W ostatnim czasie 

ognisko ASF pojawiło się w powiecie mińskim i otwockim, blisko granic naszej gminy, co 

spowodowało ogłoszenia na naszym terenie obszaru zagrożenia. To wręcz zablokowało 

hodowców z naszej gminy i powiatu w sprzedaży i przemieszczaniu zwierząt gospodarskich.  

Postulujemy  podjęcie działań, które usprawnią zwalczanie tej choroby i zmniejszą 

straty materialne rolników: 

1. Zwiększenie środków na bioasekurację i popularyzację wiedzy na temat konieczności 

jej stosowania w gospodarstwach. 

2. Rozpowszechnienie wiedzy na temat „Planów gotowości w przypadku ASF” wśród 

służb i instytucji, które według Planu mają być zaangażowane w procedury zwalczania 

ASF, w przypadku stwierdzenia ogniska choroby. 

3. Przeprowadzenie szkoleń nt. ASF dla osób biorących udział w likwidacji ognisk 

choroby (policji, straży pożarnej, zarządów dróg, zakładów gospodarki komunalnej 

itp.), na temat sposobów rozprzestrzeniania się wirusa oraz sposobów likwidacji ognisk 

choroby.  

4. Doprowadzenie do uproszczenia procedur i postępowania z zastrzelonym dzikiem, 

ponieważ w tej chwili spełnienie wszystkich wymagań zapisanych w przepisach 

generuje duże koszty, zajmuje dużo czasu i zniechęca myśliwych do odstrzału 

sanitarnego i planowanego.  
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