
 
 

ROZPORZĄDZENIE NR 14/2020 
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

z dnia 24 grudnia 2020 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 8f, 8g, 8h, 8j, 10 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421) 
oraz 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) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015, poz. 754) na wniosek 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików, na terenie gminy Mieszkowice 
w powiecie gryfińskim oraz na terenie gminy Boleszkowice w powiecie myśliborskim, ograniczonym po 
stronie zachodniej granicą państwa na rzece Odrze. 

W części północnej od zachodu na obszarze gminy Mieszkowice w powiecie gryfińskim wzdłuż granicy 
państwa od powiatu myśliborskiego w kierunku północnym do miejscowości Stare Łysogórki. 

Od miejscowości Stare Łysogórki wzdłuż drogi gminnej w kierunku miejscowości Moryń, do wjazdu na 
leśną drogę pożarową nr 17. Dalej do skrzyżowania z leśną drogą pożarową nr 15 do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 126 w kierunku miejscowości Mieszkowice do skrzyżowania z drogą krajową nr 31. 

Następnie drogą krajową nr 31 w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, do skrzyżowania z drogą gminną do 
miejscowości Sitno przez miejscowość Mirogniew. 

Następnie z miejscowości Sitno drogą polną w kierunku południowo-wschodnim prowadzącą do 
miejscowości Boleszkowice po drodze przekraczając granicę powiatu myśliborskiego, gmina Boleszkowice. 

Dalej w miejscowości Boleszkowice ulicami Osadników, Słoneczna, ul Zwycięstwa, Domańskiego do drogi 
krajowej nr 31, dalej drogą krajową nr 31, ul Leśną i jej przedłużeniem – drogą leśną w kierunku zachodnim do 
przecięcia się tej drogi, w oddz. 490 z linią kolejową nr 273 (tzw. Nadodrzanką), dalej w kierunku południowo-
wschodnim wzdłuż linii kolejowej do granicy między oddz. 490, 510, z tego miejsca linią oddziałową 
w kierunku południowo-zachodnim w kierunku Porzecza do drogi drogą wojewódzką nr 127 i dalej tą drogą do 
granicy państwa na rzece Odrze. 

2. Granica obszaru skażonego oznaczona jest na mapie stanowiącej załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się: 

1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza 
Weterynarii właściwego ze względu na obszar opisany w § 1; 

2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane; 
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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 bez zgody Powiatowego 
Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na obszar opisany w § 1; 

5) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń; 

6) wstępu do lasu bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na obszar opisany 
w § 1 z wyłączeniem służb leśnych Lasów Państwowych oraz innych osób wykonujących niezbędne 
czynności zawodowe; 

7) organizowania polowań bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na obszar 
opisany w § 1. 

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się: 

1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnienie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie 
produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis 
można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych; 

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 miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 
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. określające przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 z późn. zm.); 

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

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. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) 
(Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 z późn. zm.); 

10) niezwłoczne dostarczenie 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; 
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11) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa 
w pkt 10, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików 
z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego 
pomoru świń; 

12) odłów dzików, przy czym sposób jego przeprowadzania oraz postępowania z odłowionymi zwierzętami, 
w tym czas, miejsce i termin ustala Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwego ze względu na obszar 
opisany w § 1. 

§ 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy ze względu na obszar opisany 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. 

§ 5. Nakazuje się przeszukiwanie obszarów powiatu myśliborskiego i powiatu gryfińskiego celu znalezienia 
padłych dzików w terminach i miejscach ustalonych przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza 
Weterynarii, w których uczestniczą: 

1) właściwy miejscowo Powiatowy Lekarz Weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik powiatowego 
inspektoratu weterynarii; 

2) osoby, z którymi właściwy miejscowo Powiatowy Lekarz Weterynarii zawarł umowy cywilno-prawne, 
w celu realizacji zadań związanych z poszukiwaniem, zbieraniem i załadunkiem padłych dzików lub ich 
części; 

3) dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na obszarze obwodów łowieckich; 

4) właściwy miejscowo nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na obszarach 
lasów państwowych lub wyznaczony przez niego pracownik; 

5) Wójt, Burmistrz, właściwy ze względu na obszar opisany w § 1 lub wyznaczony przez nich pracownik; 

6) właściwe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii, Starostom, Wójtom, 
Burmistrzom, Komendantom Powiatowym Policji, Komendantom Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym 
Nadleśnictw właściwym miejscowo dla terenu powiatu myśliborskiego lub powiatu gryfińskiego oraz 
dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich znajdujących się w całości lub w części na terenie powiatu 
myśliborskiego lub powiatu gryfińskiego. 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie powiatu myśliborskiego i powiatu gryfińskiego. 

   
Wojewoda Zachodniopomorski 

 
 

Zbigniew Bogucki 
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Załącznik do Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 14/2020 

z dnia 24 grudnia 2020 r. 

Mapa obszaru skażonego: 
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