
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2021 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RAWICZU 

z dnia 1 października 2021 r. 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego. 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8e, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku 

z wyznaczeniem dwóch ognisk choroby zakaźnej zwierząt – afrykański pomór świń u świń oraz urzędowym 

potwierdzeniem obecności wirusa afrykańskiego pomoru świń w stadach świń: w województwie dolnośląskim, 

w powiecie trzebnickim, gmina Żmigród w miejscowości Niezgoda oraz w województwie wielkopolskim, 

w powiecie rawickim, gmina Pakosław w miejscowości Golejewo, dla których obszar zapowietrzony 

i zagrożony w województwie wielkopolskim nie przekracza granicy jednego powiatu, zarządza się, co 

następuje: 

§1. 1) Za obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej „obszarem 

zapowietrzonym” uznaje się w powiecie rawickim teren obejmujący w gminie Pakosław miejscowości: 

Chojno, Golejewko, Golejewo, Niedźwiadki, Ostrobudki, Pakosław, Podborowo, Sworowo;  

2) Za obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń (ASF), zwany dalej ,,obszarem zagrożonym”, uznaje 

się, w powiecie rawickim, teren obejmujący:  

a) w gminie Jutrosin miejscowości: Domaradzice, Dubin, Grąbkowo od nr 1 do nr 72, Ostoje, Sielec Nowy, 

Szkaradowo, Śląskowo;  

b) w gminie Miejska Górka miejscowości: Dąbrowa, Dłoń, Jagodnia, Karolinki, Konary, Niemarzyn, 

Miejska Górka, Oczkowice, Piaski, Roszkówko, Rozstępniewo, Rzyczkowo, Sobiałkowo, Topólka, 

Woszczkowo, Zalesie;  

c) w gminie Pakosław miejscowości: Białykał, Dębionka, Góreczki Wielkie, Kubeczki, Osiek, Pomocno, 

Sowy, Zaorle; d) w gminie Rawicz w miejscowości: Dębno Polskie, Łąkta, Rawicz-Sarnowa, Sarnówka, 

Sikorzyn, Słupia Kapitulna, Stwolno, Szymanowo, Ugoda, Wydawy, Zawady, Zielona Wieś.  

3) Obszary, o których mowa w §1 ust. 1 i 2, określa mapa stanowiąca załącznik do rozporządzenia.  

§2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w §1 ust. 1 zakazuje się:  

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Rawiczu;  

2) przewożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie, bez zgody 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu,  

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 

w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Rawiczu;  
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4) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Rawiczu;  

5) organizowania targów, wystaw zwierząt, pokazów, gdzie gromadzone są świnie oraz odłowów zwierząt 

łownych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu,  

6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia 

zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich 

oraz pozostałych części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Rawiczu.  

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o których mowa w §1 ust. 1 nakazuje się:  

1) odosobnienie świń w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt ze 

świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i dzikami;  

2) niezwłoczne oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach dezynfekcję, środków transportu 

oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych 

środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdzających oraz innych przedmiotów lub 

substancji, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;  

3) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, a w szczególności 

odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;  

4) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu przez posiadaczy świń 

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.  

§ 4. Na obszarze zagrożonym o którym mowa w §1 ust. 2 zakazuje się:  

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Rawiczu,  

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych 

w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Rawiczu,  

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.  

§ 5. Na obszarze zagrożonym o którym mowa w §1 ust. 2 nakazuje się:  

1) odosobnienie świń w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt ze 

świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i dzikami,  

2) niezwłoczne oczyszczanie, odkażanie, także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do 

transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie 

choroby;  

3) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, a w szczególności 

odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące,  

4) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu przez posiadaczy świń 

o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie  

§ 6. 1) Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w §1 ust. 1 poprzez ustawienie 

na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej 

treści:  

„UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”  

oraz oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w §1 ust. 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej 

granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: 

 „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”.  

2) Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, 

oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.  

3)Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.  
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§7. Nakazy i zakazy, o których mowa w §2, §3, §4, §5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w §1.  

§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się:  

1) Staroście Rawickiemu,  

2) Burmistrzowi Miasta i Gminy Rawicz, Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin, Wójtowi Gminy Pakosław, 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Miejska Górka,  

3) Komendantowi Powiatowemu Policji w Rawiczu,  

4) Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu,  

5) właściwym miejscowo zarządcom dróg.  

§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu.  

§10. 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.  

§11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu  

(-) Mieczysław Kowalonek
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Załącznik do rozporządzenia Nr 5/2021 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu 

z dnia 1 października 2021 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 7310


		2021-10-04T13:07:09+0000
	Polska
	Karina Ewa Wiśniewska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




