
ROZPORZĄDZENIE NR 10 
W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia ¿¿ .październ ika  2020 r.

zmieniające rozporządzenie n r 1 W ojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pom oru świń 

na terenie województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8b, 8c, 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) 

oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2019r. poz. 1464), na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii z dnia 20 października 2020r. 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), w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Na obszarze obejmującym:

1) teren gmin: Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie 

bolesławieckim,

2) teren gmin: Pęcław, Kotla, Głogów z miastem Głogów, Jerzmanowa i Żukowice 

w powiecie głogowskim,

3) teren gmin: Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

4) teren gmin: Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

5) teren gmin: Grębocice, Chocianów, Przemków, Gaworzyce, Radwanice i Polkowice

z miastem Polkowice w powiecie polkowickim,

6) teren gminy Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

- nakazuje się prowadzanie regularnych poszukiwań padłych dzików lub ich szczątków 

w uzgodnieniu z właściwym powiatowym lekarzem weterynarii.”;

2) ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Poszukiwania, o których mowa w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz do dnia 

31 grudnia 2020 r., na każdym z wymienionych obszarów, a następnie powtarzać zgodnie 

z zaleceniami właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii, aż do uchylenia 

niniejszego rozporządzenia.”;



3) po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3- O potrzebie przeprowadzenia poszukiwań rozstrzyga właściwy powiatowy lekarz 

weterynarii w oparciu o analizę sytuacji epizootycznej w powiecie, dotyczącej afrykańskiego 

pomoru świń.

4. O każdorazowym znalezieniu zwłok padłych dzików lub ich szczątków należy 

niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce 

ich znalezienia w celu pobrania próbek do badania w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

5. Zwłoki padłych dzików lub ich szczątki należy niezwłocznie unieszkodliwiać według 

wskazań powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce ich 

znalezienia.” .

§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


