
  

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie 

powiatu wschowskiego i nowosolskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 8f, 8j i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967) oraz 

art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 

z 2019r., poz. 1464) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U., poz. 754) na wniosek Lubuskiego 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 18 listopada 2019r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zwalczania afrykań-

skiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu wschowskiego  i nowosolskiego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 

z 2019r., poz. 2998 i 3016), wprowadza się następujące zmiany: 

1) zmianie ulega tytuł rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2019r., który otrzymuje 

brzmienie: 

„rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu 

wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego”; 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików, na terenie powiatu nowosolskiego, 

wschowskiego i zielonogórskiego tj. od miejscowości Radzyń, obejmując tą miejscowość, następnie 

wschodnim brzegiem jeziora Sławskiego, nie obejmując miejscowości Sława, następnie wzdłuż granicy 

administracyjnej miejscowości Sława i Lubogoszcz, włączając miejscowość Lubogoszcz, następnie 

wschodnią granicą administracyjną miejscowości Wróblów, obejmując tą miejscowość, następnie 

wschodnią granicą miejscowości Szreniawa, obejmując tą miejscowość, wzdłuż wschodniej granicy 

administracyjnej miejscowości Ciosaniec, obejmując tą miejscowość, dochodząc do granicy województwa 

lubuskiego i wielkopolskiego, przecinając drogę 315, następnie wzdłuż granicy województwa lubuskiego 

i wielkopolskiego do jeziora Rudzieńskiego, następnie wzdłuż kanału Obry (Obrzyca) na północ do drogi 

nr 313, obejmując miejscowości: Karszynek, Tatarki, następnie zachodnią granicą administracyjną 

miejscowości Karszyn, obejmując miejscowość Karszyn, następnie wschodnią i południową granicą 

miejscowości Klenica, nie obejmując miejscowości Klenica, do wschodniego brzegu Odry, następnie na 

południe wzdłuż rzeki Odry, do miejscowości Stany, obejmując tą miejscowość, następnie południową 

granicą administracyjną miejscowości Stany, następnie wzdłuż granicy administracyjnej zachodniej 

i południowej miejscowości Tarnów Jezierny (wzdłuż granicy województw: lubuskiego i dolnośląskiego), 

dalej wschodnią granicą miejscowości Tarnów Jezierny do granicy administracyjnej miejscowości Kuźnica 

Głogowska, dalej południową granicą administracyjną miejscowości Kuźnica Głogowska do miejscowości 

Radzyń, z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzeni;” 
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3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii właściwego ze względu na obszar opisany w § 1;”; 

4) § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi właściwemu ze względu na 

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

w § 1;”; 

5) § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi 

Weterynarii właściwemu ze względu na obszar opisany w § 1;”; 

6) § 3 pkt 10 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) Prezydent, Burmistrz, Wójt gminy właściwy ze względu na obszar opisany w § 1 lub wyznaczony przez 

nich pracownik,”; 

7) § 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) 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 Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego 

ze względu na obszar opisany w § 1, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;”; 

8) § 3 a  ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarze w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich na 

obszarze obwodów łowieckich, Prezydentowi, Burmistrzowi, Wójtowi gminy właściwemu ze względu na 

obszar opisany w § 1, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa lubuskiego:”; 

9) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy ze względu na obszar opisany w § 1 na obszarze skażonym 

o którym mowa w § 1 pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń: 

1) od każdego odstrzelonego dzika; 

2) od każdego padłego dzika; 

3) od każdej padłej świni w gospodarstwie, u której nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.”; 

10) § 5 otrzymuje następujące brzmienie. 

„§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym miejscowo, ze względu na obszar opisany w § 1: 

Powiatowym Lekarzom Weterynarii, Starostom, Prezydentom, Burmistrzom, Wójtom, Komendantom 

Powiatowym Policji, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym Nadleśnictw, a także 

zarządcom dróg oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich, znajdujących się w całości lub części 

w obszarze opisanym w § 1.”. 

§ 2. Załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1. 

Wz. Wojewody Lubuskiego 

Wicewojewoda Lubuski 

Wojciech Perczak 
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Załącznik 

do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 19 listopada 2019r. 

Mapa obszaru skażonego 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 3 – Poz. 3024


		2019-11-19T14:38:42+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




