
ROZPORZĄDZENIE NR ../iii..........
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. 
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń 

na terenie województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8d lit. b i pkt 81 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148) oraz 
art. 59 ust. 1 ustawy dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.
2019 r., poz. 1464), na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 20 i 22 kwietnia
2020 r. - zarządza się co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa dolnośląskiego 
(Dz.Urz.Woj.Doln. poz. 7664, z 2020 r. poz. 1315, 2299, 2517) wprowadza się następujące zmiany:

1) § lb  otrzymuje brzmienie:

„§ lb . 1. Zarządcom dróg publicznych oraz na obszarach leśnych Nadleśniczym Państwowych 
Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych nakazuje się wykonanie i zapewnienie stałego utrzymania 
ogrodzeń zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych (uniemożliwiających ich przedostanie się) 
na tereny powiatów: bolesławieckiego, głogowskiego, polkowickiego:

1)od skrzyżowania drogi A l 8 z drogą nr 297, następnie wzdłuż wschodniej strony drogi 
nr 297 na odcinku 300 m, a następnie przez tereny leśne wzdłuż linii pasów przeciwpożarowych, 
gdzie zostaną dołączone do części wybudowanego ogrodzenia w okolicy miejscowości Kozłów,

2) od miejscowości Szklarki, po północnej stronie drogi krajowej nr 12 do granicy woj. lubuskiego.

2. Przebieg ogrodzenia, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.” ;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje nr 1.

3) dodaje się załącznik nr 2 o brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia

§ 2. Obowiązek wykonania ogrodzeń zatrzymujących migrację zwierząt, o którym w § lb  zmienianego 
rozporządzenia w brzmieniu określonym w § 1 powinien zostać wykonany przez właściwych terenowo 
Nadleśniczych Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych oraz zarządców dróg publicznych, 
w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
i wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
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Załącznik do rozporządzenia Nr 

Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 23 kwietnia 2020 r.
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LEGENDA
ploty_od_poludnia I zachodu 
H++- część w województwie dolnośląskim 
«■*+■ część w woj, lubuskim / RDLP Zielona Góra 
**•* część w woj. lubuskim / RDLP Wrocław

z dnia 2020 03 09 
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Id: FAFB7DD0-ADB4-4530-A8C0-5124A63B0070. Podpisany Strona 1


