
 
ROZPORZĄDZENIE  

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 17 grudnia 2021 r.  

w sprawie zwalczania SARS-CoV-2 u norek na terenie powiatu krotoszyńskiego 
oraz ostrowskiego 

 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1421), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 
2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2302) oraz 
w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – zakażenia SARS-CoV-2 u norek 
w fermie norek, w miejscowości Biadki, gmina Krotoszyn, pow. krotoszyński, zarządza się, 
co następuje::  
§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem SARS-CoV-2 u norek, zwany dalej obszarem 
zagrożonym, uznaje się teren obejmujący: 

1) w powiecie w krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn, miejscowości: Duszna Górka, 
Świnków, Orpiszew, Baszyny, Nowy Folwark, Durzyn, Lutogniew, Osusz, Wróżewy, 
Bożacin, Smoszew, Brzoza, Jasne Pole, Kobierno, Tomnice, Gorzupia, Chwaliszew, 
Różopole, Biadki, Roszki, Krotoszyn - Miasto; 

2) w powiecie w krotoszyńskim, w gminie Rozdrażew, miejscowości: Rozdrażew, Dzielice, 
Henryków, Rozdrażewek, Dąbrowa, Chwałki; 

3) w powiecie w krotoszyńskim, w gminie Zduny, miejscowości: Konarzew, Perzyce, 
Chachalnia; 

4) w powiecie w krotoszyńskim, w gminie Sulmierzyce, miejscowość Sulmierzyce; 
5) w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wlkp., miejscowości: Chruszczyny, Daniszyn, 

Łąkociny; 
6) w powiecie ostrowskim, w gminie Raszków, miejscowości: Niemojewiec, Janków Zaleśny, 

Sulisław, Walentynów; 
7) w powiecie ostrowskim, w gminie Odolanów, miejscowości: Odolanów, Gliśnica, 

Nabyszyce, Wierzbno. 
§ 2. 1. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1, nakazuje się:  

1) odosobnienie norek w miejscach ich dotychczasowego utrzymywania lub w innych 
zamkniętych obiektach w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający ich wydostanie się 
oraz kontakt ze zwierzętami i osobami postronnymi; 

2) niezwłoczne usuwanie zwłok norek; 
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych 

do transportu norek, paszy, skór, ściółki lub obornika, innych środków transportu 
wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów 
lub substancji, które mogły zostać skażone SARS-CoV-2; 

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego i ochrony osobistej przez osoby 
wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia 



rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2; czyszczenie i odkażanie przeprowadza się zgodnie 
z warunkami i w sposób określony w załączniku do rozporządzenia; 

5) posiadaczowi norek:  
- prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, 

z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie 
powiatowego lekarza weterynarii,  

- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej 
zachorowalności lub śmiertelności lub niepokojących objawach klinicznych u norek 
utrzymywanych w gospodarstwie. 

2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się:  
1) wyprowadzania z gospodarstw i wprowadzania do nich norek lub ich skór, bez zgody 

właściwego powiatowego lekarza weterynarii; 
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub obornika bez zgody właściwego powiatowego 

lekarza weterynarii; 
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone 

norki. 
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości, wchodzących w skład obszarów, o których 
mowa § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia. 
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
Wojewoda Wielkopolski 
(-) Michał Zieliński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. 

 

 


