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ROZPORZĄDZENIE NR 20/2021
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 4 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia strefy objętej zakażeniem w województwie podkarpackim
w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń u dzików.
Na podstawie art. 5 ust. 1 lit a) iii), art. 9 ust. 1 lit a) ii) oraz art. 70 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz
zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt /"Prawo o zdrowiu zwierząt"/ (Dz. Urz.
UE L Nr 84 z 31.03.2016 str. 1 z późn.zm.), art. 3 pkt b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń
(Dz.U.UE.L.2021.129.1 z dnia 2021.04.15), art. 63, art. 64 i art. 65 rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym
w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. UE L Nr 174 z dnia 2020.06.03 str.64), art. 46 ust. 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1421), § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754), po stwierdzeniu w dniu 02 czerwca 2021 r.
ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń
u dwóch padłych dzików w powiecie mieleckim w miejscowości Przecław, gmina Przecław, na obszarze
objętym ograniczeniami I w rozumieniu ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia
7 kwietnia 2021 r. - zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się strefę objętą zakażeniem afrykańskim pomorem świń wokół ogniska ASF, obejmującą:
- w powiecie mieleckim:
1) gmina Przecław,
2) gmina Mielec – miejscowości: Goleszów, Boża Wola, Książnice, Podleszany, Wola Mielecka, Rydzów,
miasto Mielec,
3) gmina Wadowice Górne – miejscowości: Grzybów, Piątkowiec, Przebendów Nr 1, Zgórsko, Jamy –
kopalnia, Wadowice Górne (przysiółki Wychylówka, Stara Gajówka ),
4) gmina Radomyśl Wielki - miejscowości Podborze, Partynia, Ruda, Dąbrówka Wisłocka, Dąbie, Pień (część
wschodnia), Radomyśl Wielki – do skrzyżowania Radomyśl Wielki-Dulcza Wielka
- w powiecie dębickim:
1) w gminie Żyraków - miejscowości: Korzeniów, Nagoszyn, Bobrowa Wola, Mokre i Zasów,
2) w gminie Dębica – miejscowość Pustków.
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§ 2. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego miejscowo
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
4) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów pochodnych od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów
narzędzi i innych przedmiotów, które mogły ulec skażeniu wirusem ASF;
5) uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza
Weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
6) wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania
właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu pobrania prób do badań
laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
7) prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;
8) czasowo prowadzenia polowań i odłowów zwierząt łownych w obwodach łowieckich znajdujących
się w strefie objętej zakażeniem, określonej w § 1 niniejszego rozporządzenia tj. w obwodach 58 pk, 70 pk,
69 pk, 37 pk, 59 pk, 71 pk oraz w części 82 pk, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych prowadzonych
indywidualnie.
§ 3. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, nakazuje się:
1) prowadzenie i uaktualnianie spisu świń w gospodarstwach z podziałem na ich kategorie,
2) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami w gospodarstwach, w których utrzymywane
są świnie oraz przed wjazdami i wyjazdami z tych gospodarstw, a także przed wejściami i wyjściami
z budynków lub pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Maty muszą być utrzymywane w stanie
stałego nawilżenia środkiem dezynfekcyjnym, aby zapewnić jego skuteczne działanie;
3) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym
przemieszczeniu:
a) świń,
b) dzików,
c) tusz świń i dzików,
d) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików,
e) pasz,
f) nawozów naturalnych,
g) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się choroby.
4) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców
i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
5) prowadzenie poszukiwania padłych dzików;
6) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do
nadzorowanego przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, położonego
w strefie, o którym mowa w § 1, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób
zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami
i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;
7) wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy
sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez
ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r. z późn. zm.),
tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez
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właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików
afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki nie wykorzystane na potrzeby własne
myśliwych, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie
z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii
2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
8) zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań
laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1,
podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.
§ 4. W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1, właściwy miejscowo Powiatowy Lekarz
Weterynarii przeprowadza badania, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, w celu stwierdzenia albo wykluczenia
afrykańskiego pomoru świń:
1) świń chorych lub padłych;
2) świń zgłoszonych do uboju na własny użytek – w przypadku podejrzenia afrykańskiego pomoru świń;
3) wszystkich dzików odstrzelonych lub padłych.
§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Wójtom Gmin pow. mieleckiego: Mielec, Przecław,
Wadowice Górne oraz Radomyśl Wielki, Wójtom Gmin pow. dębickiego: Żyraków i Dębica, zarządcom
i dzierżawcom obwodów łowieckich w strefie objętej zakażeniem tj. obwód 58 pk i 70 pk KŁ „DIANA”,
obwód 37 i 71 pk KŁ „ŁOŚ”, obwód 69 pk KŁ „KNIEJA”, obwód 59 pk „PONOWA” oraz obwód 82 pk „
PODGÓRSKIE” Tarnów, obwód 84 pk „BAŻANT” Brzeźnica, obwód 83 pk „OSTOJA” Dębica, Komendom
Powiatowym Policji w Mielcu i Dębicy, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Mielec, Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Tuszyma, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie strefy, o której mowa w § 1.

wz. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
WICEWOJEWODA
Jolanta Sawicka
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UZASADNIENIE

do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 20/2021 z dnia 4 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia strefy objętej zakażeniem w województwie podkarpackim
w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń u dzików.
Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
w części powiatu mieleckiego i dębickiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 3 pkt b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r.
ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.UE.L.2021.129.1
z dnia 2021.04.15).
W dniu 02 czerwca 2021 r. stwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń u dzików
w powiecie mieleckim, w miejscowości Przecław, gmina Przecław, na obszarze objętym
ograniczeniami I, w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia
7 kwietnia 2021r.
Na podstawie art. 3 lit. b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia
7 kwietnia 2021 r. w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń
właściwy organ państwa członkowskiego ustanawia strefę objętą zakażeniem zgodnie z art. 63
rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.
Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby
zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i potrzeby zarządzenia środków na obszarze
przekraczającym obszar jednego powiatu wojewoda określa obszar na którym występuje choroba oraz
określa środki, które muszą być podjęte na tym obszarze.
Afrykański pomór świń wchodzi w zakres definicji choroby stanowiącej wysokie ryzyko dla
zdrowia zwierząt, umieszczonej w wykazie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. "Prawo o zdrowiu zwierząt" i podlega ustanowionym w nim
przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania, obejmującym wprowadzenie natychmiastowych
środków zwalczania służących likwidacji choroby w celu ochrony zdrowia zwierząt. Choroba jest
groźna i cechuje się wysoką śmiertelnością u wrażliwych gatunków zwierząt z rodziny Suidae
i w krótkim czasie doprowadza do epizoocji, a tym samym do dużych strat ekonomicznych.
W celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, koniecznym
stało się objęcie strefą zakażoną części powiatów mieleckiego i dębickiego oraz wydanie przez
Wojewodę Podkarpackiego niniejszego rozporządzenia jako aktu prawa miejscowego, z określeniem
w nim nakazów i zakazów w odniesieniu do części gmin w powiecie mieleckim tj. gminy Mielec,
Przecław, Wadowice Górne, Radomyśl Wielki oraz do części gmin w powiecie dębickim tj. gminy
Żyraków oraz gminy Dębica. Obostrzenia mają na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa
ASFV na pozostałe tereny powiatów mieleckiego i dębickiego, a tym samym pozostałych obszarów
województwa podkarpackiego.

