
UCHWAŁA NR XLIII/515/23 
RADY GMINY KOŚCIAN 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kościan dotyczącego pomocy mieszkańcom zajmującym się 
rolnictwem, którzy ponoszą znaczne straty materialne w wyniku choroby Afrykańskiego Pomoru Świń. 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 
Rada Gminy Kościan uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Przyjmuje się stanowisko Rady Gminy Kościan dotyczące pomocy mieszkańcom zajmującym się 
rolnictwem, którzy ponoszą znaczne straty materialne w wyniku choroby Afrykańskiego Pomoru Świń. 

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan, zobowiązując go do jej przekazania: 

1) Prezesowi Rady Ministrów, 

2) Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kościan 

 
 

Jan Szczepaniak 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/515/23

Rady Gminy Kościan

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Stanowisko Rady Gminy Kościan

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie: pomocy mieszkańcom zajmującym się rolnictwem, którzy ponoszą znaczne straty

materialne w wyniku choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i wyznaczeniu obszaru III

w Gminie Kościan.

Rada Gminy Kościan, mając na uwadze liczne głosy właścicieli gospodarstw rolnych,

mieszkańców, zwraca się z uprzejmą prośbą o przyspieszenie działań mających na celu skrócenie do

niezbędnego minimum okresu trwania obszaru objętego ograniczeniami III wymienionego w załączniku

I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.

Chcemy poinformować, że przez ostatnie dwa lata nastąpił drastyczny spadek liczebności trzody

chlewnej, zarówno w Polsce jak i w naszym regionie. Wynika to między innymi z utrzymywania

czerwonych stref ASF. Gmina Kościan należy do gmin wiejskich, w których znaczna część mieszkańców

utrzymuje się z rolnictwa i branż z nią związanych. Widzimy coraz większe problemy hodowców, ich

rozgoryczenie i brak perspektyw na poprawę sytuacji. Przemianowanie naszej gminy z obszaru objętego

ograniczeniami III do obszaru II jest bardzo ważne z uwagi na trudności w obrocie trzodą chlewną.

Poprawi to płynność finansową gospodarstw rolnych, gdyż w strefach III (czerwonych) otrzymują oni

znacznie mniejszą cenę w stosunku do innych obszarów, ponadto zmniejszy ilość dokumentów z jakimi

zmagają się rolnicy, uprości sprzedaż, logistykę i przewóz żywca. Większość świń jest wywożonych do

zakładów znajdujących się na wschodzie kraju, tj. 500 km od granic naszej gminy, gdyż w okolicy nie ma

podmiotów skupujących żywiec z III strefy.

Na terenie Gminy Kościan nie było do tej pory żadnego ogniska ASF wśród trzody

chlewnej. Podobnie w przypadku dzików. Wyznaczenie strefy czerwonej na naszym terenie

związane było z ogniskiem znajdującym się w sąsiedniej gminie. Miało ono miejsce w lipcu

ubiegłego roku. Od tego czasu nie ma nowych przypadków ASF u dzików i świń domowych.

Ponadto wdrożony został monitoring sztuk padłych, odbyły się przeszukiwania lasów we

wskazanych powiatach, na podstawie których w ostatnim czasie nie stwierdzono żadnych

pozytywnych przypadków zakażenia wirusem ASF. W gospodarstwach nadal utrzymujących
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świnie (jest ich już coraz mniej) sukcesywnie prowadzone są kontrole spełniania warunków

bioasekuracji wykonywane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Przewodniczący Rady Gminy

Kościan

Jan Szczepaniak
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