ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zwalczania afrykaoskiego pomoru świo na terenie powiatu nowotomyskiego
i grodziskiego.
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lit b, pkt 4, pkt 7, pkt 8d lit. c oraz pkt 8f
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) oraz § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykaoskiego pomoru świo (Dz. U.
z 2015 r. poz. 754) 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) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W związku z wystąpieniem ogniska afrykaoskiego pomoru świo w miejscowości Stary
Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, określa się:
1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykaoski pomór świo, obejmujący
w powiecie nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl, miejscowości: Stary Tomyśl, Kozie
Laski, częśd miejscowości Glinno, Przyłęk, Paprod i miasta Nowy Tomyśl, położone na
wschód od przebiegu drogi nr 305 i na północ od drogi nr 308.
2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykaoskiego pomoru świo, obejmujący:
a) w powiecie nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl, miejscowości: Boruja Kościelna,
Bukowiec, Cicha Góra, Chojniki, Grubsko, Jastrzębsko Stare, Róża, Nowa Róża,
Sątopy, Sękowo, Wytomyśl oraz części miejscowości Glinno, Przyłęk, Paprod i miasta
Nowy Tomyśl, położone na zachód od przebiegu drogi nr 305 i na południe od drogi
nr 308; w gminie Miedzichowo, miejscowości: Bolewice, Bolewicko; w gminie
Lwówek, miejscowości: Chmielino, Groosko, Krzywy Las, Lipka Wielka,
Władysławowo; w gminie Opalenica, miejscowości: Bukowiec Stary, Porażyn Tartak;
w gminie Kuślin, miejscowości: Dąbrowa, Wąsowo.
b) w powiecie grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski, miejscowośd Albertowsko.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:
1) wywożenia świo oraz materiału biologicznego świo z gospodarstw bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie,
bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) transportu świo po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg
wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świo do rzeźni za zgodą
właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt
łownych;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świo, bez
zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów
pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świo do pozostałych paostw członkowskich

Unii Europejskiej, paostw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne także dezynsekcję środków transportu
oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych
lub przedmiotów, które mogą spowodowad 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 właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii
przez posiadaczy świo o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świo
w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru na drogach
publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAOSKI POMÓR ŚWIO OBSZAR
ZAPOWIETRZONY", przy czym tablica i napis na niej ma mied takie wymiary,
aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5) wyłożenie i utrzymanie w stanie wilgotnym mat dezynfekcyjnych, nawilżonych środkiem
dezynfekcyjnym, w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego
lekarza weterynarii.
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:
1) wywożenia świo oraz materiału biologicznego świo z gospodarstw bez zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świo po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg
wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świo do rzeźni za zgodą
właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt
łownych.
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2, nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu
oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych
lub przedmiotów, które mogą spowodowad 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 przez posiadaczy świo
o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świo w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach
publicznych trwałych tablic z napisem: "AFRYKAOSKI POMÓR ŚWIO OBSZAR
ZAGROŻONY", przy czym tablica i napis na niej ma mied takie wymiary, aby był czytelny z
odległości co najmniej 100 m.
§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nowym
Tomyślu, Staroście Nowotomyskiemu, Burmistrzowi Nowego Tomyśla, Burmistrzowi
Opalenicy, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek, Wójtowi Gminy Miedzichowo, Wójtowi

Gminy Kuślin, Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Tomyślu, Komendantowi
Powiatowemu Paostwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, Wojewódzkiemu
Inspektorowi Transportu Drogowego w Poznaniu, właściwym zarządcom dróg oraz
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim i Staroście grodziskiemu.
§ 7. Starosta Nowotomyski oraz Starosta Grodziski, Burmistrz Nowego Tomyśla, Burmistrz
Opalenicy, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, Wójt Gminy Miedzichowo, Wójt Gminy Kuślin
oznaczą obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony
afrykaoskim pomorem świo w sposób określony w § 5 pkt 4.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
§ 9. 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.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Michał Zielioski
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