
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2022 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SZAMOTUŁACH 

z dnia 29 lipca 2022 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu szamotulskiego 

Na podstawie art. 45 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 t.j.) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) 

oraz art. 53-71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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. L 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), a także art. 2, 21, 

22 ust. 2 i 4, art. 24, 25, 27, 40, 42 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): 

§ 1. W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w stadzie świń w miejscowości 

Krzeszkowice, gmina Szamotuły, powiat szamotulski, określa się: 

1. Obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, obejmujący: 

a) w gminie Kaźmierz, miejscowości: Pólko, Wierzchaczewo, Piersko; 

b) w gminie Pniewy, miejscowości: Dębina, Przystanki, Buszewo; 

c) w gminie Szamotuły, miejscowości: Krzeszkowice, Otorowo na południe od drogi wojewódzkiej nr 187; 

d) w gminie Duszniki, miejscowość: Sękowo. 

2. Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący: 

a) w gminie Duszniki, miejscowości: Duszniki, Kunowo, Młynkowo, Wilczyna, Podrzewie, Chełminko; 

b) w gminie Pniewy, miejscowości: Lubosina, Lubosinek, Konin, Koninek, Buszewo, Dęborzyce, Jakubowo, 

Koszanowo, Psarskie, Zajączkowo, Chełmno, Podpniewki; 

c) w gminie Szamotuły, miejscowości: Otorowo na północ od drogi wojewódzkiej nr 187, Jastrowo, Ostrolesie, 

Koźle, Lipnica, Brodziszewo, Przyborowo; 

d) w gminie Ostroróg, miejscowości: Zapust, Rudki, Rudki – Huby, Wielonek; 

e) w gminie Kaźmierz, miejscowości: Sokolniki Małe, Sokolniki Duże, Gorszewice, Komorowo, Kopanina, 

Witkowice. 

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust 1, nakazuje się: 

1. Oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu 

używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą 

spowodować szerzenie choroby; 
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2. Zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności 

odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 

3. Niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach przez posiadaczy świń 

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 

4. Oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru na drogach publicznych trwałych 

tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY", przy czym tablica i napis 

na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100m; 

5. Wyłożenie i utrzymanie w stanie wilgotnym mat dezynfekcyjnych, nawilżonych środkiem 

dezynfekcyjnym, w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach. 

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 ust 1, zakazuje się: 

1. Wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Szamotułach; 

2. Transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 

w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Szamotułach; 

3. Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych. 

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 ust 2, nakazuje się: 

1. Oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu 

używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą 

spowodować szerzenie choroby; 

2. Zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności 

odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące; 

3. Niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach przez posiadaczy świń 

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie; 

4. Oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych 

tablic z napisem: "AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na 

niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100m. 

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

1. Wywożenia świń oraz materiału biologicznego z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Szamotułach; 

2. transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 

w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Szamotułach; 

3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych. 

§ 6. Obszar o którym mowa w § 1 graficznie obrazuje mapa, stanowiąca załącznik do rozporządzenia. 

§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 

1) Staroście Szamotulskiemu; 

2) Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pniewy, Wójtowi Gminy 

Kaźmierz, Burmistrzowi Miasta Gminy Ostroróg, Wójtowi Gminy Duszniki; 

3) Komendantowi Powiatowemu Policji w Szamotułach, Komendantowi Powiatowemu Straży Pożarnej 

w Szamotułach; 

4) właściwym miejscowo zarządcom dróg; 

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach. 
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§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu 

jego uchylenia. 

§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

(-) Robert Łęgosz  
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Załącznik 

 do rozporządzenia Nr 2/2022 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach 

z dnia 29 lipca 2022 r. 
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