
ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 31 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego 

 

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

11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 10/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie 

województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 85, 1852, 2523, 

3060, 3459, 7256, 7908, z 2021 r. poz. 4743, 5581, 6386, 6473 i z 2022 r. poz. 845), 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„ § 1. Na obszarze powiatów:  

a) gostyńskiego, 

b) rawickiego, 

c) krotoszyńskiego,  

d) miasta Leszno, 

e) leszczyńskiego,  

f) międzychodzkiego,  

g) nowotomyskiego, 

h) grodziskiego, 

i) kościańskiego,  

j) szamotulskiego,  

k) tureckiego,  

l) wolsztyńskiego,  

m) obornickiego,  

n) pleszewskiego,  

o) miasta Kalisz, 

p) kaliskiego, 

q) ostrowskiego, 

r) ostrzeszowskiego, 

s) kępińskiego, 

t) czarnkowsko-trzcianeckiego, 

u) miasta Poznań, 

v) poznańskiego, 

w) gnieźnieńskiego – gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko (położona na zachód 

od rzeki Mała Wełna), 

x) chodzieskiego – gmina Budzyń, 

y) wągrowieckiego – gminy: Mieścisko, Skoki, Wągrowiec, Miasto Wągrowiec, 

z) słupeckiego – gmina Zagórów, 



za) wrzesińskiego – gmina Pyzdry, 

zb) jarocińskiego – gminy: Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin (położona na wschód 

od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15), 

zc) konińskiego – gminy: Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał, 

zd)  śremskiego – gminy: Brodnica, Dolsk, Śrem, nakazuje się:” 

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1. 

 

Wojewoda Wielkopolski 

(-) Michał Zieliński 

 


