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ROZPORZĄDZENIE NR 27
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 18 października 2021 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików
na terenie województwa dolnośląskiego
Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) iii), art. 9 ust. 1 lit. a) ii) oraz art. 70 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt
oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz.
Urz. UE L Nr 84, str. 1 z późn. zm.), art. 3 pkt b), art. 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń
(Dz.U.UE.L.2021.129, str. 1), art. 63, art. 64 i art. 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.U. UE L Nr 174, str. 64), art. 46 ust. 3 oraz art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), § 18
ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru
świń (Dz. U. z 2021 r. poz. 1485) oraz w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464, z 2021 r. poz. 1561), w związku
z wnioskiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 12 października 2021 r. zarządza się,
co następuje:
§ 1. Określa się obszar skażony (strefę objętą zakażeniem) afrykańskim pomorem świń u dzików
obejmujący:
1) powiat zgorzelecki,
2) powiat polkowicki,
3) gmina Rudna w powiecie lubińskim,
4) powiat górowski,
5) gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,
6) powiat głogowski,
7) powiat bolesławiecki,
8) część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 339 biegnącą od wschodniej
granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę
biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy
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Wińsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy
do miejscowości Wińsko, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania
z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko – Smogorzów Wielki – Smogorzówek
w powiecie wołowskim,
9) gminy miejska Lubań, wiejska Lubań, Siekierczyn, Platerówka w powiacie lubańskim,
10) gminy Czernica, Siechnice oraz część gminy Żórawina położona na północny wschód od autostrady A4
w powiecie wrocławskim,
11) gminy miejska Oława, wiejska Oława, Jelcz-Laskowice oraz część gminy Domaniów położona na północny
wschód od autostrady A4 w powiecie oławskim.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego powiatowego
lekarza weterynarii;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów,
pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem
choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń,
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru, o którym mowa w § 1;
6) uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego.
§ 3. Na obszarze, o którym 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 właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii każdego
upadku świń;
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, str. 1, z późn. zm.);
8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików właściwemu powiatowemu
lekarzowi weterynarii;
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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 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,
str. 1, z późn. zm.);
10) przeszukiwanie obszaru przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w celu znalezienia padłych
dzików w terminach ustalonych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
11) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do
miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze
dzików w skórach, wskazanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, położonego na obszarze
o którym mowa w § 1;
12) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa
w pkt 11, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików
z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego
pomoru świń.
§ 4. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii
przeprowadza badania, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, w celu stwierdzenia albo wykluczenia afrykańskiego
pomoru świń:
1) świń chorych lub padłych;
2) świń zgłoszonych do uboju na własny użytek – w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru świń;
3) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym miejscowo ze względu na obszar opisany w § 1
powiatowym lekarzom weterynarii, starostom, prezydentom, burmistrzom i wójtom, nadleśniczym, zarządcom
dzierżawcom obwodów łowieckich.
§ 6. Tracą moc:
1) rozporządzenie nr 23 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu głogowskiego i polkowickiego (Dz. Urz. Woj. Doln.
poz. 5979);
2) rozporządzenie nr 10 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu górowskiego i trzebnickiego (Dz. Urz. Woj. Doln.
poz. 2961).
§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.
Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

