
RO ZPO RZĄDZENIE N R  12 
W O JEW O DY DO LNOŚLĄSKIEGO

z dnia 7 lipca 2022 r.

zm ieniające rozporządzenie w  sprawie zwalczania afrykańskiego pom oru świń (ASF) na terenie powiatu
legnickiego, lubińskiego, zlotoryjskiego i polkowickiego

Na podstaw ie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zw ierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. a (ii), art. 60 lit. b, art. 64 ust. 1, 
art. 65 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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. L. 84 UE. Z 31.03.2016 r., str. 1, zpóźn . zm.), art. 3 lit. a i 
art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego 
szczególne środki zwalczania afrykańskiego pom oru świń (Dz. U. UE. L. 2021. 129. 1 zp ó źn . zm.), art. 21-22, 
art. 24-25, art. 27, art. 40, art. 42 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 niektóiym  chorobom um ieszczonym  w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. 
Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64), po stwierdzeniu w powiecie legnickim, w miejscowości Siedliska, ogniska 
choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania - afrykańskiego pom oru świń, na wniosek 
Dolnośląskiego W ojewódzkiego Lekarza W eterynarii z dnia 1 lipca 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu nr 10 W ojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zwalczania 
afrykańskiego pom oru świń (ASF) na terenie powiatu legnickiego, lubińskiego, zlotoryjskiego i polkowickiego 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022 r., poz. 3457), w prowadza się następujące zmiany:

1) załącznik do rozporządzenia, o którym m owa w § 3 ust. 1 rozporządzenia nr 10 W ojewody Dolnośląskiego 
z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu 
legnickiego, lubińskiego, zlotoryjskiego i polkowickiego, otrzymuje brzm ienie jak  załącznik do niniejszego 
rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w  sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie obszarów, o których mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym  W ojewództwa Dolnośląskiego.
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