
ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 lutego 2022 r.  

w sprawie wykonania ogrodzeń zapachowych zatrzymujących lub ograniczających migrację 

dzików na terenie województwa wielkopolskiego. 

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8l, pkt 10, ust. 3b i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135) oraz na podstawie art. 65 

ust. 1 lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. 

w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty  

w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE. L Nr 84, str. 1), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – afrykańskiego 

pomoru świń, uznaje się teren w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego. 

§ 2. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się nadleśniczym Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o których mowa w § 3, wykonywanie ogrodzeń 

zapachowych przy użyciu repelentów o działaniu odstraszającym dziki, w terminie do dnia 10 

marca 2022 r., ograniczających lub zatrzymujących migrację dzików, na warunkach określonych 

w ust. 2, 3 i 4. W tym nakazuje się: 

1) Nadleśniczemu Nadleśnictwa Oborniki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe wykonanie na obszarze określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

ogrodzenia zapachowego ograniczającego lub zatrzymującego migrację dzików. 

2) Nadleśniczemu Nadleśnictwa Pniewy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

wykonanie na obszarze określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ogrodzenia 

zapachowego ograniczającego lub zatrzymującego migrację dzików. 

3) Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łopuchówko Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe wykonanie na obszarze określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, 

ogrodzenia zapachowego ograniczającego lub zatrzymującego migrację dzików. 

4) Nadleśniczemu Nadleśnictwa Konstantynowo Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe wykonanie na obszarze określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, 

ogrodzenia zapachowego ograniczającego lub zatrzymującego migrację dzików. 

5) Nadleśniczemu Nadleśnictwa Piaski Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

wykonanie na obszarze określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia, ogrodzenia 

zapachowego ograniczającego lub zatrzymującego migrację dzików. 

6) Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jarocin Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

wykonanie na obszarze określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, ogrodzenia 

zapachowego ograniczającego lub zatrzymującego migrację dzików. 



7) Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krotoszyn Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe wykonanie na obszarze określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia, 

ogrodzenia zapachowego ograniczającego lub zatrzymującego migrację dzików. 

2. Ogrodzenia zapachowe, o których mowa w ust. 1, należy utrzymać do dnia 10 września 2022 r. 

3. Ogrodzenia zapachowe należy wykonać w pasie o szerokości 2 metrów.  

4. Ogrodzeń zapachowych, o których mowa w ust. 1 nie wykonuje się na obszarze zwartej 

zabudowy mieszkaniowej, w linii istniejących ogrodzeń lub innych przeszkód uniemożliwiających 

przemieszczanie się dzików. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Nadleśniczym Nadleśnictw: Oborniki, Pniewy, 

Łopuchówko, Konstantynowo, Piaski, Jarocin, Krotoszyn.  

§ 4. 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. 

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Michał Zieliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2022 r. 

 
 



Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2022 r. 

 
 



Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2022 r. 

 



Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2022 r. 

 
 



Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2022 r. 

 
 



Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2022 r. 

 



Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2022 r. 

 


