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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na
lata 2015–2018 jest zmiana terminu na złożenie przez posiadacza świń wniosku o przyznanie rekompensaty, a co za tym
idzie wydłużenia okresu przewidzianego na kontrole gospodarstw, wydanie decyzji, o której mowa w art. 57e ust. 4
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz jej
wykonanie.
Planuje się, aby termin na złożenie przez posiadacza zwierząt wniosku o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane
nieutrzymywanie świń został wydłużony z dnia 15 września 2017 r. na dzień 31 października 2017 r.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Program bioasekuracji realizowany będzie na dotychczasowych zasadach.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Dotychczas ASF został stwierdzony na terytorium kilku państw członkowskich UE, tj. na Litwie, Łotwie, w Estonii,
Rumunii, Czechach i Polsce. W większości tych państw ASF wystąpił zarówno u wolno żyjących dzików, jak i w populacji
świń utrzymywanych w gospodarstwach.
Na terytoriach dotkniętych ASF zostały wyznaczone obszary, na których wprowadzone zostały środki zwalczania tej
choroby.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Posiadacze zwierząt
utrzymujący świnie w
gospodarstwach
zlokalizowanych na
obszarze, na którym
realizowany będzie
program bioasekuracji na
lata 2015–2018

Wielkość
Liczba świń w
gospodarstwach na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej na obszarach
objętych nakazami,
zakazami lub
ograniczeniami w
związku ze
zwalczaniem
afrykańskiego pomoru
świń (rozszerzony w
2017 r. obszar na
którym realizowany
będzie program
bioasekuracji na lata
2015–2018):
- liczba gospodarstw

Źródło danych
Dane Inspekcji Weterynaryjnej

Oddziaływanie
Projektowana regulacja
zapewni lepsze zabezpieczenie
przed wniknięciem wirusa ASF
i innych chorób zakaźnych do
wielkotowarowych
gospodarstw.
Spowoduje ona możliwość
szybszego odzyskania statusu
kraju wolnego od choroby
zakaźnej, wcześniej nastąpi
przywrócenie możliwości
eksportu polskich produktów
pochodzenia zwierzęcego na
rynki, które warunkują swoje
otwarcie statusem kraju
eksportującego: „wolny od
określonej choroby zakaźnej
zwierząt”.

6071, w których
utrzymywane są 280
252 szt. świń

Korzyści przyniosłoby także
szybsze zniesienie
dodatkowych wymogów
weterynaryjnych w związku ze
zwalczeniem choroby zakaźnej
zwierząt w Polsce.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z uwagi na zakres zmian i ważny interes społeczny planuje się odstąpienie od konsultacji społecznych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
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Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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1

Dochody ogółem
budżet państwa

brak

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem

brak

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projektowane zmiany nie będą powodowały zmian kosztów programu i nie będą miały wpływu
na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
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Łącznie (010)

Niemierzalne

Gospodarstwa
zajmujące się hodowlą
świń
(dodaj/usuń)

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli X nie
zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
Brak

9. Wpływ na rynek pracy
Nie ma wpływu

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Realizacja programu bioasekuracji będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach.
Planuje się, że posiadacze zwierząt dzięki wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty za
nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt będą mogli wykonać decyzje wydane przez powiatowego lekarza weterynarii i
złożyć ww. wniosek w terminie określonym w programie bioasekuracji.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

