
INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ 

 
Każdy właściciel stada wolnego od choroby Aujeszky'ego musi bezwzględnie pamiętać o tym, że nie 

może do swojego stada świń wprowadzić zwierząt o nieznanym statusie epizootycznym oraz o 

niższym statusie epizootycznym od posiadanego. Świnie wprowadzane do stada muszą być 

koniecznie zaopatrzone w świadectwo zdrowia- potwierdzające ich pochodzenie i mówiące 

wyraźnie o ich statusie epizootycznym nadanym po przeprowadzonych badaniach w kierunku 

choroby Aujeszky'ego. 

 

W związku z tym każde zakupione (również na targu) zwierzę powinno być zaopatrzone w 

świadectwo zdrowia. 
 

Świadectwa takie na terenie powiatu kłodzkiego wystawiają wyznaczeni lekarze weterynarii: 

 

Wyznaczony lekarz weterynarii 

lek. wet. Aleksander Ledowski 

lek. wet. Marek Opiela 

lek. wet. Stanisław Kowalski 

lek. wet. Janusz Kuryś 

lek. wet. Mirosław Kwak 

lek. wet. Leszek Gawroński 

lek. wet. Jarosław Galler 

lek. wet. Rafał Rola 

lek. wet. Aleksandra Migrała 

 

Opłatę za wystawianie świadectw zdrowia dla świń ponosi właściciel zwierząt i jest ona naliczana 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez 

Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania 

informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 227 poz. 1483) według cennika 

przedstawionego w poniższej tabeli: 

 

Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, 

umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych 

świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: 

Opłata w zł 

1) świnia: 

a) do 10 sztuk zwierząt 

b) od 11 do 20 sztuk zwierząt-za każde następne zwierzę 

c) od 21 do 50 sztuk zwierząt-za każde następne zwierzę 

d) powyżej 50 sztuk-za każde następne zwierzę 

 

10,00 zł 

1,00 zł 

0,75 zł 

0,50 zł 

2) prosię: 

a) do 5 sztuk zwierząt 

b) od 6 sztuk do 20 sztuk zwierząt 

c) od 21 do 100 sztuk zwierząt 

d) powyżej 100 sztuk- za każde następne zwierzę 

 

 5,00 zł 

17,00 zł 

23,00 zł 

 0,20 zł 

 

Powyższy cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku. 


