
ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 20 lipca 2022 r. 

w sprawie zwalczania SARS-CoV-2 u norek na terenie powiatu pleszewskiego, 

jarocińskiego, konińskiego, słupeckiego oraz wrzesińskiego.  

 

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), § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r.  

w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. 2020 r. poz. 2302) oraz w związku 

ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej – zakażenia SARS-CoV-2 u norek w fermie norek 

w miejscowości Kolonia Obory, gmina Gizałki, powiat pleszewski, 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 pleszewskim, w gminie Czermin, miejscowości: Żbiki, Żegocin, Wieczyn, 

Grab, Robaków, Broniszewice, Łęg, Pieruchy, Pieruszyce, Czermin, Psienie Ostrów; 

2) w powiecie w pleszewskim, w gminie Chocz, miejscowości: Chocz, Józefów, Kwileo, 

Stara Kaźmierka, Nowa Kaźmierka, Niniew, Nowy Olesiec, Stary Olesiec; 

3) w powiecie w pleszewskim, w gminie Gizałki, miejscowości: Obory, Ruda Wieczyoska, 

Gizałki, Czołnochów, Nowa Wieś, Szymanowice, Tomice, Leszczyca, Gizałki-Las, 

Wronów, Wierzchy, Toporów, Świerczyna, Kolonia Ostrowska, Studzianka, Kolonia 

Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Białobłoty, Krzyżówka, Dziewio Duży; 

4) w powiecie konioskim, w gminie Grodziec, miejscowości: Czarnybród, Stara Ciświca, 

Nowa Ciświca, Zaguźnica, Dziewin Mały, Królików, Stary Tartak; 

5) w powiecie jarocioskim, w gminie Żerków, miejscowości: Miniszew, Prusinów; 

6) w powiecie w słupeckim, w gminie Zagórów, miejscowości: Koszelewska Łąka, 

Anielewo, Myszakówek, Myszaków, Grądzeo, Huta Łukomska, Łomów, Bukowe, Łukom, 

Imielno, Augustynów, Michalinów Oleśnicki, Włodzimirów, Łaziosk Pierwszy, Łaziosk 

Drugi, Michalinów Trąbczyoski, Osiny, Wincentowo; 

7) w powiecie wrzesioskim, w gminie Pyzdry, miejscowości: Ciemierów, Górne Grądy, 

Kolonia Janowska, Ciemierów-Kolonia, Kolonia Lisewo. 

§ 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 zostad skażone SARS-CoV-2;  

4) stosowanie środków bezpieczeostwa 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 nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek; 

5) posiadaczowi norek: 

 prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego 

wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeo 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. Obszar o którym mowa w § 1 graficznie obrazuje mapa, stanowiąca załącznik  

do rozporządzenia. 

§ 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 i obowiązuje do czasu jego uchylenia. 

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Michał Zielioski



Załącznik do Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

 


