
 

   

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022  

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WOLSZTYNIE 

z dnia 7 stycznia 2022 r.  

w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń u zwierząt dzikich. 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 i art. 48a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 64-65 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów 

dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. 

L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Ustanawia się sprawie strefę objętą zakażeniem w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń 

§ 2. Za strefę, o której mowa w § 1 uznaje się teren obejmujący miejscowości w gminie Przemęt: 

Sokołowice, Biskupice Poświętno, Bucz oraz Barchlin –  na południe od ulicy Parkowej. 

§ 3 Strefę, o której mowa w § 1 określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia. 

§ 4  W strefie, o której mowa w § 1, nakazuje się: 

1. posiadaczom świń, sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na 

kategorie produkcyjne;  

2. przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności; 

3. skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących; 

4. używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych 

dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy 

wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w 

których przetrzymywane są świnie; 

5. zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wolsztynie 

każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze, o którym mowa w § 1; 

6. stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami, środków higieny niezbędnych do 

ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia; 

7. zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki 

badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań 

laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób 

określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 

z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i 

uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, ze zm.); 

8. dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii w Wolsztynie; 

9. wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych 

do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego 

wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne 

myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu 


